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الإسفنجه

!نوغيرها،المحيطاتقاعفييعيشحيوانالإسمدج

أعضاءأوأذرعأورؤوسللإسفنجولي!.المائيةالمسطحات

بالصخورملتصقةالإسفنجحيواناتوتعيش.داخلية

الماء.سطحتحتالموجودةالأشياءمنوغيرها،والنباتات

ولهذالآخربممكانمنيتحركلاالنموالمكتملوالإلممفنج

الإسفنجأنالسابقفيالناسظنثمومن.النباتاتيشبهفهو

منأنهعلىالإسفنجاليومالعلماءويصنف.النباتمننوع

لاغذاءياكلالأخرىالحيواناتكسائروهو.الحيوانات

.النباتاتتفعلكمابنفسهيصنعهأنيمكن

يعيشنوع.0005منيقربماالإسفنجمنويوجد

فييوجدمنهاالقليلأنإلا،المحيطاتفيمعظمها

العذبة.المياهمناطقمنوغيرهاوالأنهار،البحيرات

علىوالضحلة،العميقةالمياهفيالعي!الإسفنجولمحامكان

البحارفيالبحريالإسفنجأنواعمعظموتعيع!السواءبم

المدارية.أوالداك!ة

ذإ.الحيواناتأنواعأقدممنواحداالإسفنجويعد

مليون005قبليعيشكانبحريلإسفنجأحافيروجدت

منذوالاستحمامللنظافةالإسفنجالإنسانواستخدم.عام

أدواتالإسفنجأنواعبعضهياكلوتعد.عديدةقرون

منكبيراقدراوتمتصناعمةلكونهانظرا؟للتنطفجيدة

بتجميعالتجاريالصيدجماعاتالانوتقومالماء.

والبحرالكاريبيالبحرمنبالاستحمامالخاصالإسفنج

فىالمستخدمالإسفنجمعظمأنإلا.المتوسطالأبيض

صناعيا.ينتجالنظافة

الإسفنجاجسام

واللونالشكلفيواضحا،الإسفئتباينايتباين

الاخربعضهيشبهبينمامستديرابعضهفيكون،والحجم

الشكل.فيالمزهريات

ينموالذيالجسمشكلالإسفنجمنكثيرويتخذ

لونويتفاوت.الجسمذلكعلىحيةقشرةمكونا،عليه

وأ،البرتقاليأو،الفاقعالأصفراللونمنالبحريالإسفنج

الذيالإسفنجيأخذوقد.البنيأو،الرماديإلىالأرجواني

إسفنجوأغلب.مختلفةمتعددةألواناواحدنوعإلىينتمي

.رماديوإماأرجوانيوإمااللونأخضرإماالعذبةالمياه

منيقربماالإسفنجمننوعأصغرقطرطولويبلغ

.اممنأكثرقطرهطولليصلأكبرهاينموبينماسم،5.2

مننوعانالإسفنججسمعلىيوجد.الجسمفتحات

فتحة2-الثغور،تسمىصغيرةثقوب-اهما:الفتحات

بدخولتسمحالصغيرةالثقوبهذهالفويهة.تسمىكبيرة

عنالجسممنالماءيخرجبينما،الإسفنججسمإلىالماء

فتقومتطورا،الأكثرالإسفنجحالةفيأما.الفويهةطريق

الفويهه

الا

ثغور

طبرقيهخلايا

منالماءبجريانتسمحكثيرةممراتعلىيحتويالإسفنججسم

الطوقيةالخلايافإن،المقطعفيمبينهووكما،الحيوانجسمخلال

الماء.داخلللهضمالقابلةالغذاءبأجزاءتمسك

كلإلىالثغورعبرالداخلالماءبنقلالقنواتمنشبكة

النباتاتوصولإلىالماءويؤدي،الإسفنججسمأجزاء

منالتخلصويتم.الإسفنجإلىالدقيقةوالحيوانات

الفويهة.طريقعنالمياهمعالفضلات

جسمخلالتمرالتىالقنواتتؤدي.الخاصةالخلايا

الفجواتهذه.الصغيرةالفجواتمنالعديدإلىالإسفنج

كذلكوتعرف،القمعيةالخلاياتسمىبخلايامبطة

يكون،طوقأورقيقنسيجمنهاولكل.الطوقيةبالخلايا

بنيةمنهاكليحملوكذلك.الطعامجزيئاتتحتجزشبكة

أسواطوتتحركالسوطاسمعليهايطلقالخيطهيئةعلى

حولالمائيةالتياراتتدفقعنهينجممماحولهالإسفئمن

جسميحتوي،القمعيةالخلاياهذهإلىوإضافة

بعضهايشكلالتىالخلايامنأخرىأنواععلىالإسفنج

بداخلالقنواتوجدرانالإسفنججسميغطينسيجا

داخلبحريةالخلايامنالأخرىالأنواعوتتحرك.الجسم

فعلى.مختلفةوظائفعدةالخلاياولهذه.الحيوانجسم

تصيبالتىالجروحالتئامإلىبعضهايؤدي،المثالسبيل

وهوألاحيويبدورالاخربعضهايضطلعبينما،الجسم

الإسفئ.بهيكلالخاصةالمواداخرىخلاياوتنتجالتكاثر.

الإسفنجهياكلمنعديدةأنواعهناك.الهيكل

دقيقةشويكاتمنشكونمعدني!يكلالإسفئفلمعظم

الكالسيومكربوناتمادةمنمكونةوهيبالإبر،شبيهة

شبيهةمعدنيةمادةوهيالسليكا،منأو(الجيري)الحجر
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يستعملالذيالإسفنجهيكلويحتوي.بالزجاج

تسمىفقطاللونبنيةبروتينيةأليافعلىللاستحمام

إسفنجفييبقىالذيهوالإسفنجينوهيكلالإسفنجين.

الإسفنجمنوللعديد.خلاياهوإزالةموتهبعدالاستحمام

وألياف،المعدنيةالشوكيةالمكوناتمنمكونهيكل

الإسفئفيحتويمنالأخرىالأنواعفيأما.الإسفنجين

وأليافالسليكامنمكونةشوكيةمادةعلىالهيكل

.الجيريالحجربلوراتمنضخمةوقاعدةإسفنجية

جسمويحمييدعمإطاراالإسفنجهيكلويكون

تكونحزم،فيمنظمةالشويكاتتكونوقد.الإسفنج

حولالشويكاتمنعديدوينمو.قويةهندمميةشباكا

الشويكاتتلكوتحمي.الإسفنجمنكثيرفىالفويهة

وأالتهامهتحاولالتيالأخرىالحيواناتمنالإسفنج

جسمه.داخلالدخول

الإسفنجلكاثركيفية

التكاثرحالةففيجنسيا،ولاجنسيا،الإسفنجيتكاثر

جنسيتين.خليتيناندماجمنإسفئجديدينشأ،الجنسي

بطرقإسفئجديدفينشأاللاجنسيالتكاثرحالةفيأما

الإسفئالقدرةولمعظم،جنسيةخلاياتتضمنلاأخرى

بعمليةالعمليةهذهوتسمى.جديدةأجزاءاستبدالعلى

التجدد.

أنواعبعض

الإسفنج

ويعيشالإسمنجمن!ع000.5م!يقربماهناك

تبايناواللونوالشكلالححمالإسفئفيأنواعوتتباين

الخلية)أيالبيضةتبدأعندمايبدأ.الجنسيالتكاثر

.الأمالإسفنججسمداخلالنموفي(الأنثويةالجنسية

المحيطةالسوائلبينمنالغذاءالبدايةفيالبيضةوتمتص

الحافنةبالخلا!ارحرفخلايابابتلاعتقومثم.بالجسم

تخصيبيتمثمالغذاء.مناحتياطيابدورهاتوفرالتي

)الخليةالنطفةبوساطةالنموكاملةتصبحعندماالبيضة

منكلاالإسفنجأنواعبعضوينتج(.الذكريةالجنسية

البيضةتخصيبيتمقدالأنواعهذهوفي.والنطفةالبيضة

إماالأخرىتنئالأنواعبينما،الحيواننفسمنبنطفة

يطلق،الأنواعهذهوفي.فقطالنطافوإمافقطالبيوض

النطفةتدخلحيث،المحيطةالمياهفيالنطافآخرإسفنج

وشبكةالثغورطريقعنالماءمعالإسفئالامجسمإلى

البيف!تنموتخصيبها،وبعد.البيضةلتخصبالقنوات

تتحركأسواطذاتبخلايامغطاةيرقةإلىتدريجيا

القنواتعبرخارجةالسباحةمناليرقةيمكنمما،بسرعة

ذلك.علىالمائيةالتياراتوتساعدهابالإسفئ!الموجودة

ساعاتعدةتبالمدةتسبحثمالفويهةمناليرقةوتخرج

الجسمقاعفيمنالممببسطحتلتصقثم،أيامعدةإلى

النمو.مكتملإسفنجالتصبحوتنمو،المائى

التكاثرمنالنوعهذايحدثقد.اللاجنسىالتكاتر

يتضمنفإنه،الأحوالكلوفي.متباينةبطرقالإسفنجفي

العذبة.المياهفيمنهاقليلةأنواعتوحدبينصا،المحيطاتفيمعظمها

التالية.ولالصفحةأدناهالصورتوضحكماواضحا،

اللونأقحوانىأنبوبيإسفنج

براقإسفنج

اللونكبريتيإسمج

لأغناماصوفمحلةشبيهإسفنج

اللونأقحوانىالشكلزهريإسفنج

أحمرقشريإسفنج
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خصصة.وظائفلهاليسالبدائيةالخلاياتسمىخلايا

أشكالمنشحكلأيفيالنموعلىالقدرةالخلاياولهذه

اللاجنسيالتكاثرفترةوخلال.الإسفنجبجسمالخلايا

أنواعمننوعكلفيالبدائيةالخلايامنمجموعةتنمو

جديد.إسفنجلاستحداثالمطلوبةالخلايا

خلالومنبالتبرعم.جنسياالإسفئلايتكاثروقد

البدائيةبالخلايامليئةأغصانأوبراعمتنمو،العمليةهذه

منالنتوءاتهذهتعسقطوقد.الامالإسفنججسمعلى

النهايةفيتتحولثم.بهملتصقةتبقىقدأوالأمجسم

جديدا.إسفنجالتصبح

إلممفنجومعظمالبحريالإسفنجأنواعبعضوتتكاثر

وهىبريعماتتكوينبوساطةجنسيالاتكاثراالعذبةالمياه

منمجموعةعلىتحتويبالبراعمشبيهةالخلايامنكتل

صلبة.إسفنجينصدفةبداخلتوجدالبدائيةالخلايا

مصممةوهي،بشويكاتمقواةالبريعماتوغالبية

الطقصاوالباردالطقصمعللتكيف،نموذجيبشكل

يمكن،البريعماتصدفاتداخللحماتحهاونتيجةالحار.

التجمد،ودرجاتالجفاففتراتمقاومةالبدائيةللخلايا

عندالبريعماتوتفقس.الأمالإسفنجةتموتقدولكن

تنتشرالتيالبدائيةالخلاياطارحةالمناسبالطقسعودة

جديدا.إسفنجامكونةالصلبةالأسطحعلى

الخلايابهاتمتازالتيالتشكلإمكاناتتتيحالتجدد.

السهولةومنالتجدد.منبالغةقدراتللإسفنجالبدائية

جسممنالكبيرةالأجزأءحتىتعديلأواستبدالبمكان

هذافي،الباحثونقامولقدتفقد.أوتصابالتيالإسفنج

بوساطةالإسفنجضغطفيهاتممخبريةبتجاربالصدد،

جسمأجزاءانشطرتبحيثجداناعمةقماشقطعة

وعندماالخلايا؟منعناقيدأومنفصلةخلاياإلىالإسفنج

نحويتحركبعضهابدأالماء،فيالخلاياهذهوضعأعيد

تنظيمهاالخلاياأعادتثم.دائريةخلاياعناقيدلتشكلبعض

.أخرىمرةمتكاملةإسفنجاتلتصبح

الإسفنجأنواع

المملكةفيرئيسيةمجموعةأي،شعبةالإسفنجيمثل

أوا!لسامياتشعبةاسمعليهايطلقالحيوانية

أربعإلىالإسفنجالحيوانعلماءويقسم.الإسفنجيات

الشائعة.الهيكليةالمظاهرعلىأساساتقومطوائف

الجيريالحجرمنالمكونالهيكلذوالإسفنجوينتمي

فيالطائفةهذهأنواعمعظمويعيش.الكلسياتطائمةإلى

علىالعثورأمكنقدأنهإلا،المحيطاتمنالضحلةالأجزاء

الإسفنجوينتمى.م000.4إلىتصلأعماقفيبعضها

المجموعة.هذهإلىسايكونالصغير

يذالبحريالإسفنجعلىالثانيةالطائفةوتحتوي

طائفةاسمعليهاويطقالسليكا،منالمكونالهيكل

الزجاجي.بالإسفنجعادةوتسمى،الفروعسداسية

فيعليهاعثروقد،جميلةهندسيةأنماطاأشواكهاوتشكل

ج"ا!!ءحي!!كاص-ءعير"*كا!!ل!

ا،،!؟يم!كا!ءا

كا،1كا!!3!،

كاا!كا!رر!ب!"لمك!

أصفرأنبوبيإسمج

الأحمرالذقنذوالإسفنج

ل!!*صوء""*!!!مممكا!لم?ف-؟

أبيضقشريإسفنج

الجولفبكرةشبيهإسفنج

زهريأنبوبيإسمج

بنفسجيقشريإسفنج
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ويعتبرالبحر.سط!تحتم)00.7إلىيصلعمق

الإسفنجمننوعاقينوسزهورسلةنوعمنالإسفنج

الذيالإسفنجأنواعولبعضواسئالانتشار.الزجاجي

وجودبموالإسفنجينالسليكامنهيكلالمحيطفييعيش

منالانواعهذهوتكون.الجيريالحجرمنسميكةقاعدة

عدةتعيشالقيالملبة،الإسفنجياتطائفةالإسفنجع

هذهأعضاءويرتبطالماء.تحتكهوففيمنهاأنواع

قبلعالقالذيبالإسفئالبحريوثيقاارتباطاالطائفة

السنين.منالملايينمئات

أنواعومعظمالعذبةالمياهإسفنجأنواعكلوتنتمى

ولمعظم.النصفيةالإسفنجياتطائفةإلىالبحريالإسفنج

وأالسليكامنمكونعظميهيكلالطائفةهذهأعضاء

البحريةالأنواعبينمنولعل.كليهماأوالإسفنجين

كتلةشبيهوالإسفنجالأحمر،الذقنذوالإسفنجعالشائعة

وإسفئالحمام.ال!صبريتيوالإسفنج،الأغنامصوف

إمايستدقانأكثر،أومنحدرانسطحانلهاأداةالإسمين

وألشقالأسافينوتستخدم.رأسإلىوإماحادةحافةإلى

والس!صاك!ت.التقيلةالأجسامأوضاعوأضعديلالمواداختراق

الأسافين.منوالمساميروالإبروالدبابيسوالفئوسوالأزاميل

الاحتكاكمقاومةعلىالإسفينشغلبأنولابد

المقاومةتكونوقدفيها.يستخدمالتىالمادةمقاومةوكذلك

لدفعمطرقةمنثقيلةضرباتتتطلببحيثعاليةالكلية

الإسفينوج!بينالزاويةازدادتوكلما.للأمامالإسفين

كبيرةالزاويةكانتوإذا.للأماملدفعهالمطلوبةالقوةازدادت

الزاويةوتتراوح.المادةفيالإسفيندفياستحالجدا

كميةعلىاعتمادا،درجة18و.درجة09بينالقصوى

الإسفين.وجهيعلىيقعالذيالاحت!صاك

(.البسيطةالمستالآلات:)صورةالالةأيضا:انظر

الأسكوربيكحمضنقصعنينشأمرضالإسقرلوط

بارلو.مرضأيضاويسمىالغذاءفىج()فيتامين

يأفإن،جفيتامينمنحاجتهعلىالمرءيحصللموإذا

للإصابةعرضةيجعلهكما،بسهولةيبرألنيصعيبهجرح

مندرجةفتبلغ،الدقيقةالدمويةالشعيراتأما.بالجروح

تعرضهابمجردللثقبعرضةتصبحأنهاحدإلىالضعف

اللثة،وتنزف.واللثةالفميتقرحكما،بسيطضغطإلى

،للطعامشهيتهالمريضويفقد.الأسنانتتخلخلوقد

وقد،والمللالأرقيصيبهكما،المفاصلفيبآلامويصاب

بالأنيميا.الإصابةإلىالحاليتطور

منوكان،القدممنذالإسقربوطمرضعرفوقد

للفواكهتناولهملندرةوذلك،البحارةبينانتشارهالشائع

تمضيوقد.الطويلةالرحلاتأثناءالطازجةوالخضراوات

الممبالبقرلحملمسوىغذاءدونالأسابيععليهم

المستكشففقد،المراتإحدىوفي.الجافوالبسكويت

من071أصلمن001قرابةداجامافاسكوالبرتغالي

أثبت،أم3ء7عاموفي.الإسقربوطبسببرجاله

البرتقالتناولأنلندجيمسالأسكتلنديالطبيب

إضافةوأن،الإسقربوطمنالشفاءإلىيؤديوالليمون

عاموفي.بالمرضالإصابةيمنعالطعامإلىالليمونعصير

وبدأتبنصيحتهالبريطانيةالبحريةأخذت،أم97ء

رجالها.علىالعصيرمنيوميةحصصتوزيع

ندرةفيالغذائيةبالمتطلباتالوعيتزايدساهموقد

الفواكهجبفيتامينالغنيةالاطعمةوتشمل.بالمرضالإصابة

والبصلوالكرفسوالخسوالكرنبوالطماطمالحمضية

الأطعمةهذهتناولويجب.والبطاطسوالجزروالرشاد

.جفيتامينمنقدرأكبرعلىعندئذتحتويلأنهاطازجة

بالإسقربوطالإصابةالأطعمةهذهعلىالغذاءويمئاحتواء

منه.الشفاءإلىيؤديأو

الفيتامين.:أيضاانظر

منطقةيدير،الكنيسةفيرفيعةمنزلةذوشخصالاشف

الكناشوتوظف.الكنائسمنعددعلىتحتوي

الرومانيةوالكنيسة،الأرثوذكسيةوالشرقية،الأنجليكانية

تفعلكما.أساقفةالأخرىالكنائ!م!وبعض،الكاثوليكية

)المنهجية(والميثوديستيةاللوثريةالجماعاتبعضذلك

نظامعلىذلكويعتمد،يعينونأوالأساقفةينتخب.المعينة

الأنجليكانية،الكنائسفيأسقفكليدير.كنائسهم

الكاثوليكيةالرومانيةوالكنيسةالأرثوذكسيةوالشرقية

الكناشهذهتلقن(.)الأسقفيةبالأبرشيةتدعىمقاطعة

الكهانةيملكونالذينهمفقطالأساقفةإنالقائلرأيها

رجالتعيينمنشمكنونفقطهمفإنهموعليه،الكاملة

تعتبر.أخرىمعينةكهنوتيةوظائفويؤدون،النصارىالدين

عليهعيسىلحواريخلفاءالأساقفةالكنائعرهذهمثل

الرسولية.أوالبابويةبالخلافةالعلاقةهذهتدعى.السلام

اللوثريةالكنائسفي،الأساقفةفيهمبمنالكهنةجميعيعتبر

متساوية.منزلةفي)المنهجية(والميثوديستية

الكنيسةالبابا(بم)سدطاتالبابا،الأسقفانظر:.الأسقمية

.المطران(بمالكنيسة)إدارةالكاثوليكيةالرومانية

.الإسكافبكرأبوان!:.بكرأبوالإسكا!،

ارتفا!4ويبلغإنجلترا،فيجبأسفيبإسكافي

وهو.البحيراتمنطقةفيالبحرسطحفوقمترا789



شرقكمبريا،جنوبيويقعكمبريانجبالسلسلةمنجزء

ستووتر.وا

.البحيراتمنطقةكمبريا،أيضا:انظر

عملواءأمريكاجنوببيضمنجماعةإسكالواعكز

الساحةعلىللسيطرةالشماليينوالجمهوريينالسود

الأمريكية.الأهليةالحرببعدالجنوبفيالسياسية

بأن!منونالذينالجنوبيونالديمقراطيونعليهموأطلق

إسكالواعز،اسمادميةثيابفيوحوشمجردالقومهؤلاء

والضئيلالهزيلالحيوانعلىعادةيطلقمصطلحوهو

القيمة.

وأصحاب،أعمالأربابالإسكالواغزمنكثيروكان

.الحربقيامقبلالاتحادعنالانفصالضدوقفوامزارع

المناطقمنفقراءمزارعينكانواكثيرونمنهموآخرون

إحرازإلىالإسكالواغزبعضسعىوقد.الجنوبفىالجبلية

بتخليصالاخربعضهمامنبينما،شخصيةمكاسب

كانتالتىوالاجتماعيةالعنصريةأفكارهمنالجنوب

تنفيذفيالإسكالواغزساعدوقد.الحربقبلسائدة

التيالقوانينوإجازة،والتعليمية،الاجتماعيةالإصلاحات

فيالإسكالواغزاختفى.بالتصويتتسفللسود

استعادعندماالميلاديعشرالتاسعالقرنمنالسبعينيات

.الجنوبعلىسيطرتهمالديمقراطيون

صنتهاوررزمدر!أ-نمدر!.رول!،أسكان

الشمرين،القرنأوائلفيأمريكيينفنانينمجموعة

ثارتوقد.المدينةلحياةالواقعيةبرسومهاأساسااششهرت

التيالتقليديةالعاطفيةالفنيةالموضوعاتضدالمجموعةهذه

.الزمانذلكفيالفنعلىالمسيطرالنمطكانت

للرلمسمأسكانمدرسةأعمالساعدتوقد

فنياأسلوبابوصفهاالواقعيةتأسيسعلىومعارضها

ديفز،بوينارثرمنأسكانمدرسةوتكونتمقبولأ.

،لوسونوأرنست،هنريوروبرتجلاكينز،ووليم

وشن،وإيفرت،برندرجاستوموريسلكس،وجورج

.سلوانوجون

مجموعةالأصلفيتسمىأسكانمدرسةوكانت

نيويوركمدينةفيأم709عامهنريكونهاوقد.الثمانية

فيالفنلمتاحفالمحافظةالمعارضسياساتبهاليعارض

يضممعرضاالمجموعةنظمتأم،809عاموفي.المدينة

وتصور.وسلوانوشن،ولكس،،وهنريجلاكينز،أعمال

الشعبيةوالأحياءالمصانعمثلالمدينةمناظرواقعأعمالهم

الليل.وحياةالمزدحمةوالشوارع

أرنست.،لوسون:أيضاانظر

فلسطينأسكبيوزة

حكامأشهرام(.أ-636)583موداإ!وور

أصبحالذيسومطرةمنالشماليالجزءوسلطانآسهإقليم

عامإلىأم706عاممنحكمبإندونيسيا.الانيعرف

شبهفيملقاعلىالبرتغاليوناستولىأنوبعد.أم636

مضيقفيالتجارةمركزكان،ام151عامالملايوجزيرة

برخاءآسهتمتعتوقد.لمسومطرةشمالإلىتحولقدملقا

وبلغتعشر.السادسالقرنمنالأولالنصففيكبير

مودا.إسكاندرحكمأثناءذروتها

سواحلإلىجنوبانفوذهموداإسكاندرمدوقد

الفلفلتجارةعلىمميوحتىوالغربيةالشرقيةسومطرة

النمطوكانمؤثرةعسكريةقوةلديهوكانتبأسرها.

بمجاديفالعمل!سفينةهوأسطولهفيللسفينةالرئيسى

رجل.08و.006بينماتحمل

الفيلةمنوفيالقالخيالةمنقوةلديهكانتكذلك

أسطولههاجم،أم361عاموفي.المشاةمنكبيرةوقوات

.شاهرياطالدينعلاءالسلطان

برتغاليبأسطولالهزيمةأسطولهألحق،التاليالعاموفي

باهانجعلىقواتهأغارتام،617عاموفي.بنتانفي

فتحتأم،062عاموفي.شاهأحمدسلطانها،واسرت

أسطولتدميرتمام962عامفىلكنكايدابلدةآسه

أرسلتقدكانتالسفنمنمئاتبضعمنشألف

ملقا.فيالبرتغاليينلمهاجمة

المساجدمنعددشيد،لاسهموداإسكاندرحكمفترةوفي

والميسر.الخمروحظرالإسلاميةالعقيدةمبادئوارسيت

رمزهض،ابفضيلينفلزيعنصرالإسكالدووم

.9559.44الذريووزنه،12الذريوعدده3،عالكيميائي

مندليفدمتريالروسيالعالمتنبأ،ام986عاموفى

العالمأكتشفهأم،987عاموفيالعنصر.هذابوجود

الجادولينيتمعادنفىنلعسونلارسالسويدي

ألاسمهذاالإسكانديومعلىأطلقوقد.والأيوكسيت

إسكندينافيا.إلىنسبة

008منأكثرفيضئيلةبنسبالإسكانديوميوجد

لهوليعست،مكلفةاستخراجهعمليةفإنلذلك،معدن

تجارية.الحشخدامات

م2و831غليانهونقطةم،أ541!انصهارهونقطة

.م02درجةعند3سملكلجم989.2وكثافته

البلادفىالبريالنباتانظر:أولفر.أسكبيوزة

أودفح.)أسكبيوزةلعربيةا

البلادفيالبريالنباتانو:.فلسطينأسكبيورة

(.فلسطين)أسكبيوزةالعرسة



أسكتلندا01

أسمكتلنلىا

المملكةتكونالتيالأربعةالأقطارمنقطرأثا

إلىغالباتختصرالتي،الشماليةوأيرلندالبريطانياالمتحدة

إنجلترافهيالأخرىالأقطارأما.المتحدةالمملكةأوبريطانيا

أما،أدنبرةهيأس!صلنداوعاصمةوويلز.الشماليةوأيرلندا

مدنها.أكبرفهيجلاسجو

الجزرفيالمملكةمنالشماليالثلثأسكتلنداتحت!!

الجبالهذهلكن،وعرةجبليةأراضيهاومعظم،البريطانية

منتعدالعميقةالزرقاءوالبحيراتالخضراءوالأوديةالوعرة

الجزر؟مئاتتشملوأسكتلنداأوروبا.فيالمناظرأجم!

الساحلقبالةالواقعةوالخارجيةالداخليةهبريدزجزرمنها

جزروكلهاالشمالإلىوشستلاندأوركنىوجزرالغربي

الرياخ.كثيرةوعرة

صناعيةمنطقةفىأسكتلنداسكادمعظميعيش

الكثيرويعملالبلاد،منالأوسطالجزءفيتقع،مزدحمة

البلاد.اقتصادأساستش!ص!!التيالمصانعفيمنهم

وأساليبالتقاليدمنالكثيرعلىالتصنيعقضىوقد

منتمكنواالأسكتلنديينأممن؟أغديمةاالأس!سلنديةالحياة

!فاحهممثلالطويلتاريخهمرموزمنأمحديداعلىالحفاظ

والاممتعراضاتإنجلتراعنالا!متقلالأجلمنالمرير

بملابسهمالعسكربهايقومالتى،أدنبرةقلعةأمامالعسكرية

.القربموسيقىوبمصاحبةالمميزةالقومية

الحكمنظام

فإنلذلك،التحدةالمم!ءمنجزءاأس!ضلنداتعتبر

ويح!صمها،الملكةرأسهاعلىدستوريةملاجةحكومتها

منيتكونالذيالبرلمانقوانينهاويسنوزراء،مجلس

27أسكتلنداوتتخب،اللورداتومجلسالعموممجلس

حكومةانظر:عضوا.651منيشكلالذيللبرلمانعضوا

بالمقارنةأكثرباستقلاليةأسكتلنداوتتمتع.المتحدةالململكة

الحكومةلنظموبالنسبة.الأخرىالمتحدةالمملكةدولمع

وزيروهوالرئيسيوزيرهافلها،والتعليميةوالقضائيةالمحلية

البريطانيالوزراءرئي!يعينهالذيأسكتلندالشؤونالدولة

الشؤونأنح!تفيأسكتلندا،مكتبفيدندنفىومقره

المكتبأقسامطرلقعنأدنبرةفيتصرفاليوميةالإدارية

الصناعةومصلحةوالأسماكالزراعةمصلحةمثلالعديدة

مصلحةكلويرأس،والصحةوالداخليةوالتنميةوالتعليم

.لندنفيالدولةوزيريتبعوزير

جزرية،ومناطقأقاليمتسعةإلىإدارياأسكتلنداتنقسم

منهاواحدةولكل،مقاطعاتإلىبدورهاتنقسموهذه

المدنيالقانونعلىالقضائيالنظامويقوم.منتخبمجلس

تخليدابنيالذيالتذكاريالنصبويرىبأدنبرةبرنسشارع

عاصمةهيوأدنبرة.سكوتوالترالأسكتلنديالروائىلذكرى

أسكتلمدا.

ويختمىالتشربغ.علىالمحكمةقراراتوتعتمد،الروماني

الاسكتلنديالقوميالحزبإلىالأسكتلنديينمنعدد

وقد.المتحدةالمملكةعنالتامالاستقلالإلىيدعوالذي

لمنحخطةالسبعينياتفىالبريطانيةالحكومةقدمت

المطلوبالعددتحزلمالخطةلكنذاتيا،حكماأسكتلندا

ل!جازتها.الأصواتمن

السكان

المتينةالأسريةبعلاقاتهالأسكتلنديالشعباشتهر

أصابتالتغييررياحلكن.الحربيةومهارتهالملونةوالتنانير

.الانبهايهتمالحالىالأسكتلندييعدولمالجوانبهذه

أسمكتلنداسكانمعظمينحدر.واليومأمسالسكان

آلافقبلفيهاوالشقرواالبلادإلىوفدواالذينالمغيرينمن

والإسكندينافيينالسلتيينيشملونوهم،السنين

أثرهاهؤلاءمنمجموعةكلتركتوقد.والألعمكتلنديين

الأسكتلندية.الحضارةفي



11أسكتلندا

يستعمللمأسكمندا.علم

لكنمطلقا،رسمياالعلم

مئاتيرفعونهظلواالأسكتلنديين

السنين.

البريطانىالملكىالشعار

والأسدأسكتلندا.فىيستخدم

الشعاركادالدرعفيالذي

جزءاتصبحأنقبلالأسكتلندي

بريطانيا.من

أجزاءوويلزإنجلتراأنكمابريطانيا،حزيرةثلثحواليتغطيأسكتلندا

.الجزيرةمن

موجزةحقائق

.نبرةأد:صمةلعاا

الإنجليزية.اللغة:الردمميةاللغة

لبريطانياالمتحدةالمملكةمنجزء.دستوريةملكية:الحكمنظام

الشمالية.وأيرلندا

:الجنوبإلىالشمالمنالمسافاتأقصى2.كم!78778:اللساحة

الساحل:طول.كم482:العربإلىالشرقمن.كم144

كم.0037

أدنىالبحر.سطحفوقمتراا343)نفزبنارتفاعأع!:الارتفاع

الساحل.عندالبحرمستوىارتفاع

مأ!19إحصاءنسمة00046.531:ام69!عامتقدير:السكان
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الرئيسيةالمنتجات

القد،،الأسماكصيد،القمح،الغهم،الحليبالأبقار،الشعير،:الزراعة

الماكريل.

الصناعية،والآلات،الإلكترونيةوالمعدات،الكيميائيةالمواد:الصناعة

التويد.وتشملوالأقمشة،المفطومنتجات

النفط.:التعدين

الإسترليي.الجنية:الأساسيةالوحدة:العملة

ملايينخمسةحواليأسكتلنداسكانيبابمدد

الوسطىالمنخفضاتفيأرباعهمثلاثةيعيع!،نسمة

بينماالبلاد،مساحةخمسحواليتشكلالتيالمزدحمة

ثلثيتشكلالتيالوعرةالمرتفعاتفيالثلثنحويعيش

فيعيشالجنوبيةالمرتفعاتأما،الشمالفيالبلادمساحة

.السكانعشرفيها

0002001سكانهايتجاوزمدنعدةأسكتلنداوفي

000.734وبهامدنها،أكبرجلاسجو،منهانسمة

ومن،نسمة0002044وبهاالعاصمةأدنبرةتليها،نسمة

.ودنديأبردينالكبيرةمدنها

منهمآلافيهاجرإذأهلها،هجرةأسكتلنداتعاني

صناعاتإقامةاستدعىمما،الوظائفقلةبسببسنويا

.الظاهرةهذهمنللحدجديدة

يتحدثهاالتيالإنجليزيةاللغةهى.الرسميةاللغة

المرتفعاتفيأما.مختلفةولكناتبلهجاتالأسكتلنديون

وهىالغيلية،اللغةالسكانفيتحدثالأسكتلنديةوالجزر

قديمة.سلتيةلغة

أسكتلندافيالمعيشةنمطيختلفلا.ا!لعيشةأمماط

المملكةفيالصناعيةالمجتمعاتفىالسائدالنمطعنكثيرا

الحاناتفيالليلويقضوننهاراالسكانيعملإذ،المتحدة

البريطانيةالإذاعةهيئةتبثهاالتيالتلفازيةالبرامجومشاهدة

مستقلة.شركاتوثلاث

أراضوتوجد،مزارعهمالأسكتلنديينمعظميمتلك

المرتفعاتوفي،للمزارعينبعضهايؤجرالجنوبفيواسعة

لبرودةونظرالزراعتها.صغيرةقطعاالمزارعونيؤجر،الغربية

منمصنوعةومعاطفبذلأالأسكتلنديونيرتديالطقمه!،

محليا.مصنوعةصوفيةوملابسالتويد

ومنالعشائرنظامإلىالأسكتلنديةالتقاليدمعظمتعود

تصميمهاعشيرةلكلإذ،النقشالمربعةالكلتيةمعالمهاأهم

فييستخدموهوالطرطان،يسمىالذيالخاصالكلتي

موسيقىوتمثل.الأخرىوالملابسالعنقوأربطةالقمصان

بمالقربةمزمارانظر:.المرتفعاتفيشمهيراتقليداالقرب

.الطرطان

بالبساطة.الأسكتلنديالطخيتسم.والترويحالطعام

المدخنوالمسالمونالرنجةسمكهيالمفضلةوالأكلات

.الشوفانودقيقوالهاغسالمشويوالضأنالبقرولحم

فيتوجدإذ،الطلقبالهواءالأسكتلنديونيستمتع

%13تغطيقوميةومتنزهاتواسعةمفتوحةمناطقبلادهم

يمارسهاالتيالرياضةأنواعومنالبلاد.مساحةمن

وكذلك.والرجبيالقدموكرةالجولفالأسكتلنديون

كلمنالسياحمنالعديدويقبل.والرقصالعدوسباق

منوالتروتةالسالمونسمكصيدعلىالعالمأنحاء
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31اأسكلالند

أقاليمثلاثةإلىأسكتلنداتنقسم.الجغرافيةالأقاليم

برءء7ل!!،دكا!ء!-ءحص-د31ص!4!بركاءص!ءسيرء،/?؟كأ3لىء?حبنخس
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ويم!ط.العالمفيالجولفأنديةأشصم!واحدالمللكيالجولفنادي

أندروز.سانتضواحي

علىالتزلجالناسيمارسكما،الصافيةالجبليةالنهيرات

والرماية.والصيدالجبالوتسلقالجليد

ويختلفأسكتلندافيالتعليمنظامينفصل.التعليم

وتقوم.المتحدةالمملكةأجزاءباقىفىالمتبعةالنظمعن

محليةتعليميةوسلطاتالآسكتلنديالتعليممصلحة

بينماالأطفالعلىيجبالتيالمدارسعلىبالإشراف

هذهومعظمدخولها.العمرمنعشرةوالسادسةالخامسة

لأسكتلنداكانت،السبعينياتوحتى.حكوميةالمدارس

هذهتحولتثموالأكاديميالمهنيللتعليممنفصلةمدارس

.جامعاتثمانيهناكأنكما،شاملةمدارسإلىالمدارس

الكنيسةهيالبروتستانتيةأسكتلنداكنيسة.الدين

الكنيسةوتعقد.للناسمكفولةالعبادةوحريةللبلاد،الرسمية

والعالمية.القوميةالشؤونفيهتناقشسنةكلعامااجتماعا

وخاصةالمشاهيرمنالعديدأسكتلنداأنجبت.الفنون

جونالمشهورينوأدبائهاشعرأئهاومن،الأدبمجالفي

ومن.الأدب،الأسكتلنديانظر:بيرنز.وروبرتباربر

.أماستيفنسونلويسوروبرتوالترسكوتالسيرأدبائها

الأسكتلندية.الموسيقىأسالرفهىالقربموسيقى

السطح

بريطانياجزيرةمنالشماليالثلثأسكتلنداتشغل

معالجنوبيةحدودهاتشيفيوتوتلالتويدنهرويمثل

الخريطة.انظر:.إنجلترا

:الجنوبإلىالشمالمنهيجغرافية

فيهتمتدوقاحلوعرإقليم6ثد(الهايا)إقليمالمرتفعات

جرامبيان،وجبالالشماليةالمرتفعاتهماجبليتانسلسلتان

الجنوبإلىالشرقىالشمالمنتتجهحافاتوتتخللها

مورجلنواديهوعميقوادبينهماويفصل،الغربي

سطحفوقآأ343)نفزبنقمةعندارتفاعأقصىويصل

أودية:الاوديةمننوعانالمرتفعاتفيويوجدالبحر.

وتخلو،متموجةواسعةوأوديةالانحدارشديدةضيقة

اتجاهفيوعورةأكثروتصبحالأشجار،منالمرتفعات

الساحلية.السهولفيسكانهامعظمويعيش،الغرب

كلايدأنهارأوديةتخترقهاالوسطىالمنخفضةالأراضي

ومواردهاأسكتلندامزارعأفضلبهاوتوجدوتاي،وفورث

البلاد.سكانأرباعثلاثةفيهاويعيعقالمعدنية

متموجةخلنجيةأراضمنتتكونالجنوبيةالمرتفعات

ولكنقاحلةالتلالوقمم.صخريةجروففيهاتتناثر

الأبقارعليهاتربىالتيالمراعيتغطيهاالسفليةمنحدراتها

مرتفعاتعندالجنوبفىالتلالوتنتهي.والأغنام

تشيفيوت.

أنهارأهمكلايدنهريمثل.والبحيراتالأنهار

ليكونوتعميقهالنهرمجرىتوسيعتموقدأسكتلندا،

نهرأماجلاسجو،حتىالسفنوتستخدمهللملاحةصالحا

أسكتلنداأنهارمعظموتصبالبلاد.أنهارأكبرفيعدتاي

فيأسكتلندابحيراتوتممعظم.واسعةخلجانفي

لومند،بحيرةالبحيراتوأكبر.المرتفعاتفيعميقةأودية

وتربطمورجلنواديفيالبحيراتمنمجموعةوتمتد

بحيرةالبحيراتهذهوألثمهر.البحيراتهذهكاليدونياقنال

وحش.نس،انظر:خرافيا.حيوانابهابأنيعتقدالتينس

أمتعمنوهي.ام343/ارتفاعهايبلغأسكتلندا،فيقمةأعلىنفزبن

أوروبا.فيالجبالتسلقمناطق



أسكتلندا14

وتممجموعةالجزرمئاتبأسكتلنداتحفالجزر.

البلادمنالغربيالساحلقبالةأكبرها،وهيهبريدز،جزر

أسكتلندا.شماليفيوشتلاندأوركنيجزرتقعبينما

الاقلصاد

.والتجارةالصناعةعلىأساساأسكتلندااقتصاديعتمد

فىالصناعيةالثورةبدايةمنذأهميةالصناعةاكتسبتوقد

عشر.الثامنالقرنخلالإنجلترا

ماعداقليلةطبيعيةمواردلأس!خلندا.الطيعيةالموارد

الشمالبحرفيوالنفطالطبيعيالغازحقولبعض

المنخفضاتفيالحجريالفحمامنمحدودةوترسبات

يستغلحيث،المرتفعاتفيوفيرةمياهوموارد،الوسطى

أهمومن.ال!!ربائيةالطاقةتوليدفيالأنهارمنالعديد

.الشمالبحرفيالغنيةالأسماكصيدمناطقأيضامواردها

حواليالخدماتبصناعاتيعمل.الخدميةالصناعات

%66وتشكللأسكتلندا،أمحاملةاالقوىإجماليمن66%

الصناعاتوتشملللبلاد.الإجمالىالوطنىالنابخمن

العامةوالإدارةوالصحةوالتعليموالأعمالالتجارةالخدمية

كونهامنحثرأإداريامرحصابوصفهاأدنبرةتشتهر.وغيرها

صناعيا.عمقا

العاملةالقوىخمسبالصناعةيعمل.الصناعة

أهم.الإجمالىالوطنيالنابخمن%02وتشكلبأس!ضلندا

والمعداتال!صميائيةالموادالصناعيةأسكتلندامنتجات

والصلبالنفطيةوالمنتجاتالصناعيةوالآلاتالإلكترونية

هذهمعظميتركز.الروحيةوالمشروباتوالأقمشة

مراكزهاوأهم،الوسطىالمنخفضاتفيالصعناعات

وقد.المعدنيةبصناعاتهاتشتهرالتيجلاسجوالصناعية

صناعةفيهابما،النفطيةالصناعاتشهدت

اكتشافإثرأسكتلندافيسريعانموا،البتروكيميائيات

بحرمنالشماليالجزءقاعفيالطبيعيوالغازالنفط

أبردينوتمثل.العشرينالقرنمنالستينياتفيالشمال

أدنبرةتمثلحينفيالنفطبإنتاجالخاصالأعمالمركز

بمصائالجعة.تشتهرأنهاكماوالنشرالطباعةمركز

وخاصةمؤخرا،أسكتلندافيجديدةصناعاتبدأت

مثلالتقليديةالصناعاتمحلتحل،الإلكترونياتصناعة

إنتاجارتفعفقد.الصلبوإنتاجالحجريالفحمااستخراج

9791ب!تماالفترةفيأضعافأربعةالإلكترونيةالصناعة

تنتجهاالتيالحوامميبنصفتنتحوأسكتلندا.أم989و

السفنصناعةتدهورتوقد.روبيالأوالإنتاجوعشربريطانيا

ازدهار.فترةبعدكلايدسايدمنطقةفيتتركزكانتالتي

أنحاءالطرقمنجيدةشبكةتغطي.والتجارةالنقل

جلاسجومدينتيرئيسيةسريعةطريقوتربطأسكتلندا،

معظموتوجد،الأسكتلنديالدخلمصادرأهمامنالشمالبحرنفط

شتلاند.جزرم!الشرقيالشمالىالحزءفىوالنفطامحاراحقول

سريعةقطاراتوتسير،بلندنالمدينتينتربطكماوأدنبرة

مطاراتهاأهمأماوإنجلترا.أسكتلمدافيالرئيسيةالمدنبين

فيالنفطمرفأويعدوأبردين.وأدنبرةجلاسجوفيفتوجد

منلندنبعدالمتحدةالمملكةفيميناءثانيشتلاندجزر

أهمالنفطويمثليستوعبها.التيالحمولاتكميةحيث

فتشملالأخرىالصادراتأماأسكتلندا،صادرات

أهموتشملوالأقمشةوالآلاتالإلكترونيةالمعدات

.الخاموالموادالغذائيةالموادوارداتها

المستغلةالأرضنسبةتصل.الأسماكوصيدالزراعة

ماتبقىمعظمالغاباتوتغطي08%،إلىأسكتلندافيزراعيا

أجودبعضتوجد،الوسطىالمنخفضاتوفي،الأرضمن

مثلالماشيةمنتجاتوتشكلبريطانيا.فيالزراعيةالأراضى

فىالزراعيالإنتاجمن75%والصوفوالألباناللحوم

إنتاجفيالزراعيةالأراضىهذهمعظموتستغلأس!ضلندا.

إنتاجفيالصدأرةوالشعيرالقمحويحتل،البهائمعلف

الزيتية.والحبوبالبطاطستزرعحما،الحبوب

لرعىفتستغلوالجنوبالشمالفيالجبليةالمناطقأما

لهذهالمناخيةالظروفمعالجيدبتكيفهاالمشهورةالأغنام

أبقارمنجيداهجيناالأسكتلنديونطوروقد.المناطق

وبعض،أنجس-وأبردينإيرشاير:مثلوالحليباللحوم

.والبغالالرممطكلاب

القدأسماكمنوفيرةكمياتالأسماكصيادويجلب

والموأنئبيترهدميناءإلىوغيرهاوالرنجةوالماكريلوالحدوق

السالمونسمكلتربيةسمكيةمزارعتوجدكما،الأخرى

والجزر.المرتفعاتفيوخاصةوالرخوياتوالتروتة



وحياتهاالخلابةأسكتلندامناظرتجذب.السياحق

نمتوقدالبلاد،إلىالسياحمنالعديدالنشطةالثقافية

الواضحأثرهالهاواصبحسريعانموامؤخراالسياحةصناعة

البلاد.اقتصادفي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

وجزرأقاليم

الوسطىالمنطقةإقليم،وجالويدمفريزأوركمى

يةلأسكتلنداإقليم،يدستراثكلاإقليمبوردرز،

إقليم،نديلالهااندشتلاإقليم،يديحساتا

جزر،زلهبريداقليمإ،يصفاقليم!،نمبياجرأ

قليم!،نلوثيالغربيةالجزرا

مدن

ينجرجريتناينبردأ

نديدنبرةدأ

أندروسانتإنفرنيس

جلاسجو

الطيعيةمعالم

مصبكلايد،نهرتاي،

نهركلايد،نهرتويد،

بحيرةلومند،الأنشكيبصخرة

جزرالهبريدز،مصب،فورث

صلةذاتأخرىمقالات

لويسروبرت،مشيفنسونجامعة،أدنبرة

وولترالسير،سكوتماثيوجيمسالسير،باري

لطرطاناجيمس،بوزويل

لعشيرةاروبرت،بيرنز

توماس،يلرلاكانسيج،لتويدا

وحشنس،لوخجامعةجلاسجو،

القربةمزمارالجولض

لعبةالدحو،

الموفموعصرعنا

-2

الحكمنظام

السكان

واليومأس!السكان-أ

الرسميةاللغة-ب

المعيشةأنماط-ج

والترويحالطعام-د

السطح

الجغرافيةالأقاليم-أ

والبحيراتالأنهار-ب

لجزرا-خ!

لاقتصادا

الطبيعيةالموارد-أ

الحدميةالصاعات-!

الصناعة-ج

التعليم

ينالد

الفنون

والتجارةالنقل

الأسماكوصيدالزرأعة

السياحة

51أسكتلندا،تاريخ

أسئلة

المعرودة؟أسكتلندارموزأهمما

؟أسكتلندا!يشبيةالأكثرالأطعمةما-

؟أسكتلندافيالرئيسيالوزيرلفما

؟أسكتلندافىهجنتالتيالحيواناتأشصما-

فيلأسكتلندااستيطانأولكان.تاريخا،أت

الأسماكصائديبعضاممتوطنهاحيث.م،ق0006عام

بحراجاءوهاالذينالاخرينالمهاجرينالصيادينوبعض

أسكتلنداإلىالمهاجرينأولئكعددوزأد.الجنوبجهةمن

منشيئامارسواحيث،الحديثالحجريالعصرفي

وعظامفخارمنخلفوها،التياثارهمعليهادلت،الزراعة

إلخ....وأدوات

إلىوفدت،الحديثالحجريالعصرهذاوبنهاية

سماهاألمانيا،منجاءت،جديدةمجموعاتأسكتلندا

فيموتاهمدفنوالأنهمالأوانيمجموعةالآثارعلماء

مجموعةتلتهمثم،بالكؤوستكونماأشبهكبيرةقوارير

ببناةالمعروفونهمأوروبا،أواسطمنقادمةمهاجرين

.لأبراجا

أقواماوجدوا،م43عامبريطانياالرومانغزاوعندما

الشماليةالجهاتهيأس!صلندا،منأجزاءيسكنون

الرومانأخضعهموقد.وفورثكلايدلنهريوالجنوبية

يلونونوكانوا)البقط(البكتزوسموهم،لسلطانهم

إلىهاجر،الميلاديالرابعالقرنوفي.بالألوانأجسامهم

بالأسكتلنديينالتاريخفيعرفواأيرلندا،منأقوامأسكتلندا

وبانسحاب.وثقافتهمبالغيليةالمعروفةلغتهمونشروا

،سكسون-الأنجلوأقوامغزتهابريطانيا،منالرومان

المنطقةاحتلالمنالميلاديالسابعالقرنبدايةفيوتمكنوا

حلالالاسقامطويلبزمنأسكتلنداإلىالسلتيةالحفمارةبلوغقبل

فىسكارابريامتلجيد،طرازذاتقرىببناءالحديثالحجريالعصر

أوركني.جزيرة
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دولةأصبحتأسكتلندا

.م004عامنصرالية

إلىكولمباالقديسوصل

وألشأم635عامإيونا

ذلكبعدترميمهتمديرا

العهد.

الأطراففيالفايكنجاستقروكذلك،أدنبرةحولالواقعة

والتاسعالثامنالقرنينخلالأسكتلندامنالشمالية

ين.الميلاد

سكسونية،-الأنجلوللتأثيراتعرضةأسكتلنداكانت

عشروالحاديالعاشرالقرنينطوالنورمندية-والأنجلو

أسكتلنداتحولتأنالنورمنديةالتأثيرأتعنونتج.الميلاديين

الأمر،راسخماليونظاممنظمةإدارةذاتإقطاعيةدولةإلى

لهاوكانت،والحضريالزراعيازدهارهاعلىساعدالذي

بعضفىأيضاأطماعلهاكانتكمابانجلترا،علاقات

همبرلاند.نورثكمنطقةالإنجليزيةالأراضي

بلأسكتلندا،فىنفسهاالمطامعإنجلترالملوككانوقد

الميلاديعشرالثانىالقرنمنفتراتفينجحبعضهمإن

العلاقةكانتوهكذا.لهمتابعةأسكتلندامملكةجعلفي

شهدتفمثلا،.دائمةوجزرمدحركةفيالمملكتينبين

وكل،الميلاديعشرالثالثالقرنمنالأخيرةالسنوات

فرضإنجلتراملوكمحاولاتعشر،الرابعالقرنسنوأت

الأسكتلنديينثوراتوبالمقابلأسكتلندا،علىسيطرتهم

السيوةتلكمنللخلاصالمحليينزعمائهمقيادةتحت

اعترفإذأرادوا،ماأسكتلندالأهلتحققوقد.الإنجليزية

طاحنة.حروببعدام328عامفىباستقلالهمالإنجليز

ستيوارتعائلةحكمفترةبدأتأسكتلندا،وباستقلال

بسيطرةتميزتالتيأم(488-1371)الفترةفيالأولى

نإحيث،هناكالأمورمقدراتعلىالثريةالبارونيةالعوائل

العوائل،تلكلمساندةيحتاجونكانواأسكتلنداحكام

وقد.الأرضوملاكالأرستقراطيةالعوأئلمنوغيرها

،وتطورهالأسكتلنديالبرلمانظهورالفترةهذهشهدت

وطبقةالنبلاءطبقةهى-ثلاثدعائمعلىقاموالذي

الفترةشهدتكما،المدنممثلىوطبقةالكنيسةرجال

كبارشعراءوظهور،الأسكتلنديالأدبازدهارنفسها

انظر:.وأخرينهاريوبلايندباربر،جونمثل

.الأدب،الأسكتلندي

ولعلالنهضةملوكبفترةماعرفالفترةهذهتلت

فىقامااللذانالحامس،وجيمس،الرابعجيمسأهمهم

وكانتمنها.لغزوتعرضاكماإنجلترا،بغزوعديدةمرات

انحازوقد.المملكتينكلتاعلىوخيمةالحروبتلك

إنجلترا،معحربهافيفرنساجانبإلىالخامسجيمس

أدىالذيالأمر،الفرنسياتالنبيلاتإحدىمنوتزوج

وإلىالأسكتلنديالبلاطفيالفرنسيالنفوذتزايدإلى

الدينيالإصلاحودعواتالكنيسةرجالإلىالنبلاءانحياز

الإصلاحهذاأمروتطورالنفوذ.هذامقاومةفىأملا

للباباسلطةلابروتستانتيةدولةأسكتلنداإعلانإلىليؤدي

عامالأسكتلنديينملكةماريالملكةوتحميهاكنيستهاعلى

عنالتخلىعلىوأجبروهاالنبلاءعليهاثاروالتيام955

إلىالهربمنتمكنتولكنها.السجنوأودعوها،العرش

هذهولكن،الأولىإليزابيثالملكةمساندةطالبةإنجلترا

،أم587عامبإعدامهاقامتثمسجنتها،تعينهاأنبدل

وفي.بفاعليةحكموالذيالسادسجيمسابنهافخلفها

جيمساسمتحتلإنجلترا،ملكاصارام،306عام

لأنهالأولىإليزابيثالإنجليزيةالملكةوفاةبسبب،الأول

عرشها.فورثإليهابمأقاربهاأقربكان

فيالتدخلعدممفضلالندنإلىالأولجيمستحول

الأسكتلندية.الكنيسةشؤونوفي،الأسكتلنديةالشؤون

شؤونها،فيالتدخلقررالاولتشارلزالملكابنهولكن

اندلاعإلىأدىممارجالها،علىالأموربعضفرضحيث

الأسكتلنديالبرلمانانفيهااتحدالتيالأهليةالحرب

انتهتحرثاوحارباهتشارلز،الملكضد،والإنجليزي

حكمكرومويلأوليفروتولى،م9461عامفيبإعدامه

أشبهأصبحتالتيأسكتلندا،علىسلطانهوبسطإنجلترا،



71بدلأا،لأسكللنديا

الأهليطالحربانظر:لإنجلترا.تالغساقليمتكونما

إصدارإلىفيهاالأحداثتطورأدىوقد.الإنجليزية

دمجتمحيثام707عامفيالوحدةلقانونالحكومة

كيانفيوالإنجليزيالأسكتلندي،والبرلمانين،المملكتين

برلمانالمملكةلهذهوأصبح،المتحدةبالمملكةعرفواحد

مجلسفينائباوأربعونخمسةفيهأسكتلندايمثلواحد

تتمكنولملورداته،مجلسفيعضواعشروستة،عمومه

ظلتحيث،الوحدةهذهفضمنالأسكتلنديةالمعارضة

وإلىالمتحدةالمملكةمنجزءاأم707عاممنذأسكتلندا

هذا.يومنا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

تراجم

برترو،سبرو

أسكتلنداملكة،ماري

ماكبث

جون،كصنو

ليمولسيرا،سلااو

صلةذاتأخرىمقالات

كلودنشعب،السلتمعركة،نوكبيرنبا

البروتستانتالمعاهدونالغيليونالبقط

وأيرلندابريطهانياملوككاليدونيامعركتادنبار،

سرةأ،ستيوارت

الأسكتدنديالأدبيختدف.الأدبالأسكتلئدي،

الغيلية:ثلاثبلغاتكتبأنهفيالبلادمعظمأدبعن

الناسمنالعديداستعملفقد.والإنجليزيةوالأسكتلندية

،الميلاديعشرالثانيالقرنقبلالغيليةاللغةأسكتلندافي

السابعالقرنومنذشناقص.أخذبهاالمتكلمينعددأنإلآ

سوىشعرهمالغيليينالشعراءمنيدونلم،الميلاديعشر

وفىمهضا.أدبالديناالمعروفالغيلىالشعرويمثل.القليل

مجدواالذينبالشعراءالعشائرزعماءاحتفظ،الغابرةالأيام

منالعديدوكتب،القتالميدانأوالصيدفىنجاحهم

انظر:.والوداعالنفيعنبعدفيماأتواالذينالشعراء

.الأدب،الغيلى؟اللغة،الغيلية

أسكتلندافيالانتشارواسعةالأسكتلنديةاللغةكانت

منبهاالمتحدثينعددولكن.السنينمنمئاتعدة

ذلكوفي.أم056عاميتناقصبعدبدأالأسكتلنديين

الكتابمننسخةإصدارنوكسجونالمصلحأجاز،العام

لذلكنتيجة.الإنجليزيةباللغةأسكتلندافيالمقدس

بالدين.العامةيقرنهاالتىاللغةهيالإنجليزيةاللغةأصبحت

عاموالأسكتلنديالإنجليزيالبرلمانيناتحادأدىوقد

وسلطخها،الأسكتلنديةاللغةوضعإضعافإلىام707

الإنجليزيةاللغةنوععلىتؤثرظلتالأسكتلنديةاللغةأنإلأ

منعديداأنكما،الأسكتلنديونالكتابيستعملهاالتي

اللغةاستعمالفضلواالميلاديالعشرينالقرنفيالكتاب

أعمالهم.فيالأسكتلندية

الشعراءاهتمعشر.والخامسعشرالرابعالقرنان

بشكلأعمالهمإليناوصلتالذينالأوائلالأسكتلنديون

قام،قصيدتينففي.قادتهموشجاعةمهارةبتمجيدرئيسي

هاريوبلايندام(-593ا31)6باربرجونالشاعران

زعيمينوشجاعةمعاركبتمجيدأم(-294أ045)

وأعمالالبروسهماوالقصيدتان.شهيرينأسكتلنديين

لباربروكان.ولاسوليمالسيرالشجاعالشهيرالبطل

مقاطعأفضلولكن.السرديالشعركتابةفيفائقةمهارة

هاريبلايندأماومتعها.الحريةبموضوعيتعلققصيدته

أندروشعرعملهويشبهفيه،ومبالغخشنبأسلوبفكتب

قصيدتهتعتبرالذيام(042-0135)وينتونأوف

باللغةلدينامعروفةطويلةقصيدةأقدمكرونكل

الأسكتلندية.

بشعرعشرالخامسالقرنفيالأسكتلنديالشعرتأثر

الملكأمضىفعندماتشولصر.جفريالإنجليزيالشاعر

الإنجليز،لدىسجيناعافا18الأولجيمسالأسكتلندي

ا!للكمحماببعنوانقصيدةوكتبتشوسرمؤلفاتقرأ

الأسلوبمستعملاإنجليزيةلأميرةمغازلتهفيهايصف

دقيقوصفاأيضاوقدم.قصيدتهكتابةفيالتشوسري

بشكلالأسكتلنديالشعربهتميزأمروهوللطيعةالملاحظة

فيللشعرالذهبيالعصرجيمسحكمأصبحلقد.دائم

إنجلترافيالعصرهذالثصعراءوعرفأسكتلندا.

عليهمأطلقأسكتلنداوفيالتشوسرصش،بالأسكتلندصلن

الشعراء.أوالمبدعينالأسكتلندصلنناسم

هنريسونروبرتالشاعرالمبدعينهؤلاءأولوكان

دنفيرملاين.فيأستاذاكانالذيام(05-6ا043)

بناهاالتي،أخلاقيةخرافاتقصيدتهفيالشاعرهذاصور

قصصابسردهالإنسانيةالنقائص،يعسوبحكاياتعلى

ومكينروبرتالرعويةقصيدتهوتدل.الحيواناتعن

بعنوانوكرسيد()تريلوستشوسرلقصةوتكملته

الواسع.المدىذاتالعاطفيةقدرتهعلىعهدكرسيد

بالنقائصدرايةأقلام(052-أ046)دنبروليمكان

وكتب.أبدعأسلوبذاكانأنهإلاهنريسونمنالإنسانية

جدلعنوعبر.عنيفةعقليةوطاقةقويةبعاطفةقصائده

فيكاسرةووخشيةا!لسيح،بعثحولقصيدتهفيديني

قصيدتهفيللحياةقاتموتأمل،وكنديدنبرخفقانقصيدة

الشعراء.ندب

-أ)474دوغلاسجافناللإنجليزيالأسقفترجم

وأضافالأسكتلنديةإلىفيرجيلإنيادةأم(522

الطيعة.وصففىبديعةقطعاتتضمنأصيلةمقدمات
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السيرسارعشر.والسابععشرالسادسالقرنان

حعسبام(ههء-أ094)ذماونتأوفليندسيديفيد

العيوبهاجمهجاءوكان.سبقوهالذينالشعراءتقاليد

ممتعهجاءبعنوانأخلاقيةمسرحيةفيالكنيسةفىالشائعة

.الثلاثالطبقاتفي

الفترةلهذهالجيدالأسكتلنديالنثرمنالكثيرإن

عملأولمجهولمؤلفكتب.رلحمميةوثائقفيمسجل

أنإلاأم(.)954أسكتلنداتذمربعنوانمهمأدبينثري

كتبهالذيأسكتلندافيالدينيالإصلاحتاريخكتاب

مأ557عامحوالىأم(572ا-05)5نوكسجون

خلطإذ،الأسكتلنديالنثرفيجديدتطورإلىيشير

العاطفي.وصفهفيبالإنجليزيةالأسكتلنديةنوكص!

اليومياتكتابعشرالسابعالقرنفيالنثركتابضم

وكتابأم(،617أ-)ء53ملفلجيمسالسيرمثل

-1161)إيركوهارتتوماسالسيرمثلالمذكرات

شعراءأبرزهوثرندونأوفدرموندوليموكانأم(.066

منلدلأبالإنجليزيةيكتبأنفضلوقدعشر.السابعالقرن

الأسكتلندية.

خلالالدينيةالمشاكلأدتعشر.الثامنالقرن

منالإقلالإلىعشروالسابععشرالسادسالقرنين

القرنوفى.القصصيةوالقصائدالضعبيالأدبانسياب

رامزيآلنتفوق.الدينيةالمشاكلانتهتعشر،الثامن

الناسسماهلماالشعريتصويرهفيام(758-أ)686

مرثاةمثلقصائدإلىبالإضافة.السفلىالحياةعصرهفي

حانة،صاحبزوجةكانتالتىجونستونماغيفي

نشربأنمحترمةالألمسكتلنديةاللغةجعلعلىرامزيساعد

روبرتوكتب.والأسكتلنديةالإنجليزيةباللغتينشعرديوان

للحياةحئاهجائياوصفاأم(774-1ء7.)فيرجسون

أطلقهسلقبوهوالعجوز،ركيقصيدةمثل،أدنبرةفي

هجاءوهي،المزركشوالقماشفيهانشأالتيمدينته

لدنةوأجناس،الزمنعليهاعفاالتيالطقاتإلىموجه

.بالحياةنابضةاجتماعيةدراسةوهي

فيرجسونعلىأم(-697اء7)9بيرنزروبرتطغى

لأسكتلنداالقويةالروحعنشعرهفيعبرإذبمورامزي

المعرصمثلالهجائيةقصائدهفيالكنيسةطغيانوهاجم

التقي،ويلىصلاةقصيدةفيالنفاقوهاجم،المقدس

وعبرشانتر.أوتامكتالهفيالكبيرةالقصصيةقدراتهواستغل

وفي.موريسونماريمثلأغانفيوالنساءللرجالفهمهعن

الأسكتلنديةباللهجةقصائدديوانهصدر،أم786عام

يكتبحياتهفىالأخيرةالسنواتوأمضى.رئيسيبشكل

ويحسن،قديمةأسكتلنديةألحانعلىلتغنىأصيلةأغاني

.الأسكتلنديالتراثفيالقديمةالأغانى

الثامنالقرنفىالدراماالكنسيةالسلطاتعارضت

أما.قليلةمسرحياتكتبت،لذلكونتيجة،الميلاديعشر

لديفيدالفلسفيةالكتاباتفشملتالبارزةالنثريةالأعمال

التيالأثرالكبيرةوالدراسةام(-1711776)هيوم

الأمثروةبعنوانام(097-1)723سميثآدمكتبها

-أ074)بوزويللجيم!جونسونممويلوحياة

أم(.597

عشرالتاسعالقرنمؤلفوأشتهرعشر.التاسعالقرن

كتبفقدشعر.مننظموهمماأكثرنثرمنكتبوهمابسبب

حولقويةنثريةدراسةأم(835-أ077)هوججيمس

اللهاختارهمالذينأولئكبأنالقائلالمبدأفيالإيمانتأثير

الذكرياتعنوانتحتالنارمنينجواأنلابد

معذور.لآثمالخاصةوالاعترافات

(أم697-أ)736مكفرسونجيمسأثاركما

النثرية-الشعريةبترجماتهبأسكتلنداأوروبيااهتماما

عنترجمهماأنهوادعىتيمورا.وفنغالبعنوأنوالملحمية

ثبتلقد.أوسيانالقديمالشعبيللشاعرالغيلىالشعر

التيالغيليةالأصولزورماكفرسونأنالمحدثينللعلماء

أنهالباحثينمعظميعتقدحال،كلوعلىبعد.فيماقدمها

قديمة.مخطوطاتمنأجزاءعلىعملهبنى

وقد.ماكفرسونبرومانسيةالأوروبيونالقراءاستمتع

-أ771)سكوتوولتراصسيرالرومانسيةذلكهيأهم

أنشودةمثلالقصصيةسكوتقصائدوكانتام(.832

قصائد،البحيرةوسيدةومارميون،،شعبيشاعرآخر

التيالخياليةويفرليرواياتكانتوكذلك.رومانسية

وربمدلوثيان،وقلبالآثار،ودارس،ويفرليضصت

.روي

الروالىام(983-أ)977غولتجونوكان

ففي.بسكوتمقارنتهيمكنناالذيالعصرهذافىالوحيد

العاداتعنساحربشكلكتبالأبرشيةحولياترواية

فيالأسسكتلنديةالشخصيةوصور.نافذةببصيرةالمتغيرة

.والميراث؟ويليأندروسيرمؤأغيه

!عوف.ماغازينبلاكودبمجلةمرتبطاغولتكان

كريستوفرباسميوقعكانالذي،ولسونجونمحررها

سلسلتهفيادنبرةفيالأدبيةالأجواءتصويرفي،نورث

بلاكودلمجلتىوكان.طيبةليالاسمعليهاأطلقالتي

كتابفيهماساهمإذكبير،أثرريفيووأدنبرةماغازين

.جبسونجونالمساهمينهؤلاءبينومن.بارزون

الذيسكوتابنةزوجأم(485-971)4لوكهارت

.سكوتعندراسةكتب

كثيرعلىأم(881-ا)597كارلايلتوماسأثر

.المتشددةالأخلاقيةوفلسفتهالنقديةبمقالاتهالكتابمن
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كارلايلكتب.الألمانيللأدبحميماتلميذاأيضاوكان

خياليةفلسفةيناققمؤلفوهوخياطتهيعيدالخياط

الفرنسية.الثورةوتاريخللملابس

فقدأم(498-أ085)ستيفنسونلويسروبرتأما

فيالعناصرأفضلجمعشاعرا،وبوصفهوشمعرا.نثراكتب

أحيانااختارروائيا،وبوصفه.أسكتلنديةلهجاتعدة

علىوحصل.لممكوتفعلكماتاريخيةمواضيعكثيرة

الكنزجزيرةمثلالمغامراتعنبقصصههائلةشعبية

وكاتريونا.وانحطوف

مقاييسانحدرتعشر،التاسعالقرناواخروفي

ووجدانية.محدودةمواضيععلىالكتابركزإذالأدب

اسمالكتابهؤلاءعلىميلر.اتشجيهالناقدأطلقوقد

ماثيوجيمسالسيروكان.الملفوفرقعةمدرسةأعضاء

الجانبعنكتبوقدنجاحا.الكتابهؤلاءأكثرباري

ونجاحابقاءأعمالهوأكثر.الأسكتلنديةللحياةالعاطفى

.بانبيترمسرحيةكانت

(ام209-ا)986براوندوجلاسجورجحطم

وذالبيتبروايتهالكيلياردكتابابتدعهالذيالمريحالعالم

أبطالهكلريفيامشهدافيهاصورإذالخضراء،المصاريع

الأشرار.منتقريبا

سكوتنهجام(39.ا-)864مونرونيلنهج

المشؤومالقدرقلعةمثلالرومانسيةبقصصهوستيفنسون

-ا)875بيوكانجونوكتب.العاعمفةوأطفال

عريف،لجمهوروألغازامغامراتقصصام(049

الرداء،خطوةوالثلا"نونالتسعروايةأعمالهوتشمل

الصيد.برجالأخضر؟

غننيلكتب.العشرونالقرن

روايةأولفيالمرتفعاتإقليمعنام(-1981739)

المدمؤلفاتهومن،أسكتلنديللإقليمخصصت

واختار.الفضةمنالحبةالهايلاند،نهر،الصباحي

وإيريكأم(729-أ)883ماكينزيكومبتونالسير

منلرواياتهمامادةام(-749ا)998لنكليتر

وتميز.صرفةألحمكتلنديةقضايامجردمنأوسعمجالات

فىفائقةبمهارةام(819-ا)698.كروننجيه.إيه

قصصه.أحداثعنالكشف

أو.أتشنجد،العشرينالقرنفيالمسرحيينالكتابمن

جيمصرباسمكتبالذيأم(ء9ا-ا)888مالمحور

واستعملام(،-859أ09)7مكليلانوروبرتبريدي

أعمالهوتتضمن.تعاليمهلنشرولمميلةمسرحياتهبريدي

أما.المللاكطوبايس؟،النائمالدينرجلمسرحيات

منوفقطبالأسكتلنديةيكتبأنصممفقدمكليلان

أدنبره.زهورالقبور،حفارجيميمسرحياته

الميلاديالعشرينالقرنفيالأسكتلنديونالشعراءاهتم

)الاسمماكديرمدهيونشرحيث،الأسكتلنديةباللغة

منمجموعةأم(789-أ298غريف.أمسيدالأدي

،ام269عامسانغشوباسمالغنائيةالأسكتلنديةالقصائد

وقدواحد.انفياللهجاتمنعدداكتابتهفيواستعمل

فيالاسكتلنديينلدىالمقبولةبالقيمماكديرمدشكك

السناني.الشوكإلىينظرمخمورمؤلفه

نجدأتباعهومن.بالشيوعيةبعدفيماماكديرمدانشغل

طورالذيأم(759أ-19)5سميثغودسيرسيدنى

حققهالذيللشعرالفكريالمدىأسكتلنديةوبطريقة

.إليوت.إس.تيوباوندعزراالشاعران

باللغةالكتاباهتمامقلالشمرين،القرنأواسطوفي

شخصيةذاتإنجليزيةبلغةإذكتبوا،الأسكتلندية

(أم959-1)887مويرإدوينالشاعرتأثر.أسكتلندية

وبالأساطير.القصيرةالقصصيةبالأغانيكبيراتأثرا

وعبر.الرزينبالجمالقمائدمجموعةديوانهويتصف

مكلاود(لجوزيفالأدي)الاسمدرينانآدمهماكاتبان

،هايكامبلوجورجالصخور،رجالقصيدةمؤلف

فيالغيليةنسيجعنفن،خليجعلىرجىقصيدةمؤلف

كيغماكنورمانوجمع.الإنجليزيةباللغةقصائدهما

والشعورالميتافيزيقيالتأملبينقصائدهفي(أم-019)

بطريقةقصائدهمنالعديدوصور.الشعريةبالصورالحي

عالمأما.المرتفعاتإقليمفيالطيعيةالمناظر،بالحياةنابضة

جورجويصف.لندسيموريسفيهتخصصفقدالسهول

وكاتبوروائيشاعروهو(،أم-129)بروانماكى

الحياةتلكأنوكيف،أوركنيجزرفىالحياة،قصيرةقصة

الحديث.بالعالمتتأثر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اللغة،الغيليةماثيوجيمسالسير،لاري

القصصيةالقصيدةجيمص،بوزويل

توماس،كارلا!لرولرتبيرنز،

.خأ.،كرونينلويسرودرت،ستيفنسون

!وإدموير،وولترلسيرا،سكوت

نص،!صحورجستوبيا،سمولبت

حيمس،هوجدمآ،سميث

يفيدد،هيوملأد!ا،لغيليا

منسلالةالأسكتدنديالتريرالترير.الأسكتلئدى،

القرنفيالأسكتلنديةالهضابفيأولآنشآتالكلاب

الاسميحملالذيالوحيدالنوعوهوالميلاديعشرالتاسع

الاخرىالتريركلابلكن.الأسكتلنديالتريرالرسمى

الهضبةفىتعيع!التيوالبيضاءوالإسكاويالكيرنمثل

أيضا.أسكتلنديأصلمنهيالغربية



قصيرتانرجلانلهصغيركلبالأسكتلنديوالترير

ويغطي.كجما.و8بينمايزدمكتنزقصميروجسم

وأذنانطويلرأسوله،الصلبالسلكمثلشمعرجسمه

مثلرصاصياأورمليا،أوقمحيا،لونهيكونوقدصغيرتان

لونيكونوقد.داكنةخطوطلهتكونماوغالباالمعدن

أسود.الكلابهذه

والحيواناتأغئرانأويصيدشجاعالتريروكلب

.الأخرىالصغيرة

فيهاتوجدإنجلترا،شرقيجنوبفيمقاطعةإسى

فيهاتوجد.ام649عامأنشئتالتى،إسكسجامعة

وكليات،تقنيةوكلياتالمستمرللتعليمكلياتأيضا

هوالإداريومركزها.والتمثيلللفنونومدارس،زراعية

إندساوثهيالأخرىالرئيسيةومدنهاتشلمزفورد،مدينة

برنتوود.هارلو،كولشسشر،،بازيلدون،سيأن

المحار،بصيدتشتهر.محافظةعشرةأربعالمقاطعةتضم

المقاطعةفىيوجد.الغرضلهذاسنويامهرجانانويقام

للطورطبيعيةملاجئفيهاوتتوافر،عديدةرياضيةأنشطة

.للنباتاتومحميات،البرية

حواليويسكنها2،كم3وء67المقاطعةمساحةتبلغ

نسمة.مليون51.

منخفضة،المقاطعةأراضىمعظم.الطبيعيةالبيئة

مصبوحول،الساحلطولعلىمستنقعاتفيهاوتوجد

ويقطعهأكم،06منيقربلماالساحليمتدالتايمز.نهر

المقاطعةعبرتجري.والخلجانالأنهارمصباتمنعدد

نهرمثل،الشمالبحرفيتصبالتىالأنهارمنمجموعة

للمقاطعة.الغربيةالحدودمنجزءايمثلالذيلي

م،751و3بينالشهريةالحرارةمتوسطاتتتراوح

فىخاصة،ملم066عنالسنويةالأمطارمتوسطويقل

فيهتنخفضالذي،المقاطعةمنالشرقيالجنوبيالجزء

حدأدنىوهوملم094إلىالسنويةالأمطارمتوسطات

بريطانيا.فيمسجل

القرنخلالالمقاطعةفيالزراعةتدهورتالاقتصاد.

اقتصادفىمهمادوراتؤديتزاللاولكنها،العشرين

والشعير،،والقمحالبنجر،يزرعحيث.المقاطعة

للألبانالماشيةتربىكما،والفواكه،والخضراوات

تها.ومنتجا

وهي،بسرعةومتطورةمهمةالمقاطعةفيالصناعة

الهندسيةالمعداتتنتجمراكزعدةعلىموزعة

فيكانتالنسئالتيصناعةتزدهركذلك.والإلكترونية

علىتعتمدأصبحتولكنها،الأصوأفتستخدمالماضي

مؤخرا.الاصطاعيةالألياف

ويوجد،المقاطعةاقتصادفيمهضادوراالسياحةتؤدي

الجذابة.البحريةالمنتجعاتمنعددفيها

خطوطمنجيدةبشبكةلندنممدينةالمقاطعةترتبط

تمثلموانئفيهاوتوجد.السريعةوالطرقالحديديةالسكك

يربطهامطارفيهايوجد،كمالندنميناءمنطقةمنجزءأ

الإنجليزية.القناةوبجزرأوروبا،بقارة

فىيعيشونالبريطانيينقدماءكان.تاريخيةنبذة

خروجمنفترةوبعد،الرومانيونيغزوهاأنقبلالمقاطعة

ثم،الدنماركيين!سيطرةتحتالمقاطعةوقعت،الرومانيين

فيوذلكالنورمنديين،حكمتحت،ذلكبعدأصبحت

.الميلاديعشرالحاديالقرننهايات

الرابعالقرنينخلالخاصةأهميةللمقاطعةأصبحت

صناعةازدهاربسبب؟الميلاديينعشروالخامسعشر

لارتباطهاتاريخئاالمقاطعةبرزتفيها.كذلكالأصواف

المهاجريننصفأنالمؤرخونويعتقدأمريكا.إلىبالهجرة

إسكس.بمقاطعةعلاقةلهمكانتأمريكاإلىالأوائل

البريطانيةالشخصياتكبارمنعددالمقاطعةفىعالق

المرتبط،هارفيوليموالعالم،لوكجونالفيلسوفأمثال

،الإنسانجسمفيالكبرىالدمويةالدورةباكتشاف

علميةدراسةبأولقامالذيجيلبرتوليموالفيزيائى

للمغنطجسية.

وليم.،هارفيبمجونلوك،أيضا:انظر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تشلمزفوردفوريستلنحأ

وليم،جيلبرتونيلدربا

لورهاوليم،بن

نبيلانيحملهلقباكانإسكسإيرل.إيرل،إسكس

جنديين.بوصفهمامشهورينأصبحا،إنجليزيان

إسك!إيرلام(.1106)566ديفيروروبرت

فيولدإنجلترا.فيالأولىإليزابيثلدىمحبوباكانالثاني

زوتفينمعركةفىحاربووستر.وهرفوردفينذروود

أسبانيا.ضدإنجلتراحربأثناءهولندافيام586عام

ما995في.ام695فيقادسعلىبحريةغارةوقاد

استدعتهولكنهاأيرلندا.علىملكنائبإليزابيثعينته

تايرونإيرلبمبهاالقيامعلىتفوضهلمهدنةعقدعندما

وظائفهجميعمنحرم،أم006فىثائر(.أيرلندي)قائد

نجاحبلاعصيانايثيرأنحاولالتالىالعاموفيالرسمية

العظمى.الخيانةبتهمةأعدمثموحوكم

إسك!إيرلأم(.-646اه!1)ديفيروروبرت

ضدالبرلمانروبرتساند.لندنفيولد.الثانىابنالثالث

وأصبحالإنجليزيةالأهليةالحربنشوبعندالأولتشارلز
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أثبتونيوبريإيدجهيلمعركةفي.البرلمانىللجي!قائدا

قادا"أ،644فيملهما.يكنلمولكنه،شجاعقائدأنه

واسضقاللوستويذيلفيانهزمولكنهكورنوولإلىجيشا

.ام645فيالجيشمن

وكان.الإغريقيةالأساطيرفيالطبإلهأسكليييوس

.اضوالأممالأوبئةأوقاتفيأجلهمنيصلونالإغريق

زءحهم.فيالصحةإلاهةوهيهيجيااسمهاالمعروفةوابنته

الإ.نمريق،بلادفىبأتباعهخاصاموضعاكانوأبيداوروس

مهنةاتخذتاوقد.الأوائلالأطباءأيالإسكليبيونوهم

.كأسحوليلتفثعبانوهورمزهمنرمزهاالطب

الإصتمريقيةالأساطيرفيأبولوالإلههوأسكليبيوسووالد

أساءأسكليبيوسولكن.الصحةفنابنهعلمالذي

ولذلكبمميتإنسانإحياءبمحاولتهالهديةهذهاستخدام

إلههادرسإلىوأرسله،بالصاعقةالالهةحاكمزيوسقتله

السفلي.العالم

.اليونانأبيداوروس،أيضا:انظر

السا.حليةالجبالانظر:.أرخبيلالإسكئدر،

الأمريكية.

ملك.(م.ق323-653)لأكبرارلإسكنلىا

أحدوهمس.المقدونيالإسكندرباسمأيضاواشتهر،مقدونيا

منفيرافتحقدوكانالتاريخفيالعسكريينالقادةكبار

إليهاونقل،الوقتذلكفيالمعروفةالمتمدنالعالمبلاد

يتخة،ونهاالإغريقكانالتيوالطرق،الإغريقيةالأفكار

افقافةدتشرأنالفاغهذاواستطاعالأشمياء.لصنع

فيواسسعبشكلالوقتذلكفيعرفتالتيالإغريقية

فتحها.التيالبلاد

ابنو!وبمقدونيا،بلافىالإسكندرولد.صباه

انظر:بارعا.وإدارياممتازاقائداكانالذيالمقدونيفيليب

أوليص!اس،اسمهافكانأمهأما.الثانيفيليبمقدونيا،

امرأةوكانت.أوليمبياسانظر:.إيبرسأميرةوكانت

وورث.الطاعحادةذكية

مالدىأحسنالإسكندر

ولكنهصفاتمنوالديه

منطموحاأكثركان

مايبكيكثيراوكان.والده

والدهبفتوحاتسمعكلما

لهيتركلنوالدهإنويقول

بإنجازهليقومعظيماشميئا

مأوكانت.المستقبلفي

الأكبرالإسكندرإنهلابنهاتقولالإسكندر

منوالدهوأنالشهير،اليونانيالبطلذلكأخيلذريةمن

قلبظهرعنالإلياذةالإسكندروحفظ.هرقلأحفاد

بطولاتعنتتحدثالتيالإغريقيةالقصيدةتلكوهي

وكان.الإلياذةانظر:.أخيلومافعلهالأسطوريةالإغريق

مثلهأخيلكانكما،الإلياذهمننسخةمعهيحمل

الأعلى.

استطاعوقد،لايهابشمجاعاصباهفيالإسكندركان

وكان.صغرهفيبيوكيفالفوسالجموحالجواديمتطيأن

كبرعندماالعطمةفتوحاتهفيحملهالذيهوالجوادهذا

علىمدينةالإسكندربنىوقدبالهند.الحصانماتحتى

هذالذكرىتخليدابيوكيفالاسماهاهايداسبسنهر

.الحصان

عمرهمنعشرةالثالثةالإسكندربلغعندما.شبابه

أرسطوالكبيراليونانيللفيلسوفتلميذاأصبح

.)أرسطوطاليس(

،الأدبحبتلميذهفىيغرسأنأرسطوواستطاع

للعلوموحبهملليونانيينالعلياوالمثل،الإغريقيةالحياةونمط

الرياضية.الألعابفىيشاركالإسكندروكان.والمعارف

منومافيهاالأخرىالبلدانعنيحدثهأرسطووكان

الخارجيبالعالماهتمامهمنيزيدحتى،الأجناسمختلف

النامممابعفهؤلاءيرىالإسكندروكان.أممنفيهوما

شيئاويعرف،معهميتحدثفكان،والدهبلاطفيسفراء

بلادهم.أحوالعن

،والدهماتعمرهمنالعشرينالإسكندربلغلما

الإغريقبلادوكانتمقدونيا.علىالملك!ووأصئ

الإسكندروكان.والدهإلىالخضوعملتقدالأخرى

حكمهعلىفثارتالإغريقبعضمعحربفيمشغولأ

اخرهاعنودمرهاهاجمهاأنإلامنهكانفما،طيبةمدينة

شخص000.03وباعبندار.الشاعرومنزلالمعبدعدا

الإسكندرحطموهكذا.طيبةانظر:رقيقا.المدينةأهلمن

الإغريقية.المدنأظهرتهاالتيالثورةروح

طموحهالصغيرالملكأدارثمواحتلالها.فمارسفتح

والدهكانالتيبالخطةعملافارسإمبراطوريةفتحإلى

334عامربيعوفى.العدةلهاوأعدوضعها،قدفيليب

بلادنحومقاتل35!...منالمكونبجيشهسار.م،ق

قليلة.أموالهكانتإذمبكرنصرفييأملوهو،فارس

نهرمعركةفيالفارسيبالجيشمرةأولفيوالتقى

آسياأراضيوفتحت،الفرسهزيمةمنوتمكن،جرانيكس

هزيمةالثالثداريوسالملكرأىولما.جيشهأمامالصغرى

الإسكندرولكنالإسكندر.لملاقاةآخرجيشاأعدجيشه

الملكمعسكرويدخل،الفارسىالجيمقيهزمأناستطاع

أحسنوعاملهما.وأمهزوجتهأسرحيثالثالثداريوس
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الإسكندرإمبراطورية

لاكبرلةلأملرشكلدطواا--(إ-

سلكهالدىالطر!

الاكبرالإلس!در

كلم006

ثمشهور،سبعةلمدةوحاصرهاصورإلىذهبثم،معاملة

وباعسكانها،منآلافثمانيةوقتل،عنوةفتحها

منصورعلىانتصارهويعتبرعبيدا.شخص000703

نفسولاقتغزة،نحوتقدمثم.الحربيةانتصاراتهأعظم

أهلهافلقيهمصر،نحوسارتمصور.لاقتهالذيالمصير

هناكوبنى.الفرسمنالأمرينذاقواقدكانواإذ،بترحاب

العالممراكزأهممنأصبحتالتيالإسكندريةميناء

-زيوسمعبدإلىالذهابقررهناكومن.والتجاريةالعلمية

-هناكلهوقيلالمعبد،دخلحيثالليبيةالصحراءفيأمون

يفئصائرسوفوأنه،الإلهابنإنه-الرواياتتزعمكما

العالم.أنحاء

الإسكندرالتفت.م،ق331عاموفيأربيلا.معركة

قدالثالتداريوسكانإذ،الفارسيةالجبهةإلىأخرىمرة

،المشهورةالثقيلةالخيالةإلىبالإضافةضخماجيشاجمع

منالبارزةالسكاكينذاتالحربيةالعرباتمنوكثيرا

بتعبيدهوذلكللمعركةفسيحاميداناالفرسوأعدعجلاتها

تلكوفيأربيلا.منبالقربالميدانذلكوكان.وتسويته

ميسرةحولتلتفأنالفارسيةالخيالةاممتطاعت،المعركة

الإلممكندرولكن،معسكرهعلىتستوليوأنالإسكندر،

علىيتغلبأنواستطاع،بنفسهتولاهاهجوميةبمبادرةقام

نحوالتقهقرعلىالفارسيالجيم!وأجبرالثالثداريوس

.الشرق

،أخرىمدنوتبعتها،بابلمدينةذلكبعداستسلصت

منكثيراوقتل،وفضةذهبمنمافيهاعلىواستولى

مدينةأحرقكمارقيقا،باعهمأوالمدنهذهسكان

سنةأثينامدينةأحرقواالذينالفرسمنانتقامابرسيبوليس

منالمرحلةهذهالإغريقيالجيشبلغولما..مق048

نأوأرادوا،القتاللموأصلةشهيتهمالجنودفقد،الحرب

أوطانهم.إلىيعودوا

عامميدياودخلزاغروسجبالالإسكندرعبر

ر!كإلىهربقدالثالقداريوسو!ن.م"ق033

ووجد،بقليلذلكبعدنبلائهبعضوقتله.الجهات

ذلكبعديصادفولمآسيا.علىملكانفسهالإسكندر

علىمحليينحكاماإيراننبلاءبعضف!ت.قويةحربا

فتحها.التيالختلفةوالأقاليمالمناطق

وتقدم،جيشهفيالإيرانيينبعضالإسكندرجندثم

روكساناتزوجالصغدوصلفلماالهنديةالأراضينحو

.هناكالصغديينالنبلاءأحدابنة

أحدوقتلطورهعنالإسكندرخرجالصغد،وفي

فيهالعبتمشاجرةفيكليتس،المدعو،المقربينأصدقائه

وحاولواالمقدونيونجنودهمنهفغضببرأسيهما.الخمر

البارزينرجالهمنعدداأعدمأنإلامنهكانفما.اغتياله

ومقدونيين.إغريقمن

الجنودمنعدداالإسكندرألحقالهند.فىالانتصار

حتىالهند،نحوالجيشبهذاوزحف،بجنودهالإيرانيين

نأيريدوكان..مق326سنةالغنيةسهولهاإلىوصل

وكانق.جيشهعليهتمردأنلولاالهنديةالأراضيفييتقدم

منها.نجاأنهإلاحياتهتستهدفمؤامراتعدةهناك

التيالبلادبتنطمذلكبعدالإسكندرانشغلثم

منأملاكهإليهوصلتماأقصىوكانوبإدارتها،فتحها

شمالىإلىالأيونيانبحرمنامتدادهافتحهاالتيالبلاد

واحذا،قطراوأوروباآمميامنيجعلأنيريدوكانالهند.

واختار.الغربمافىمعالشرقمافىأحسنيجمعوأن

له.عاصمةبابل

يشحئرعاياهالإسكندركانفقد،أهدافهيحققولكي

بنفسهذلكعلىالمثللهموضرب،بالزواجالاختلاطعلى

الأجناسمختلفمنجنوداوعين.فارسيةأميرةتزوجحين

كافةفيتستعمللكيموحدةعملةوصاغ.جيشهفي

إ؟!!-أإ-!!مهـي!كابرر،---؟:فحمسصلمص/!3؟--آ+لم

*!ا6!.لا--مقدونيا/سودا-*6لمحر،نم-لح!-ص؟بحاافا!--،كبمال!رزم!-س)

6آ(إ،\ىا*-بجب.سهيلربولتأ!ي-ح!اكا*!اجم!/-لا،!لالا!ىرر!3-و

أوبمهإ-يلكلونارنصتخ!-شآحرآليكؤل!ىجورذيوملرح!ط!شء،بر!ءدأ!ادلأ،!

ولءيطحطكواقم!عمهصلمفممعد،(!رحمار*ب!كترياا!!دبم!ؤ3-6!لثر*
ا!لبحرل!اتيناطش!نييباسجمطسبهبمالاكا،أسيسصا*ده..دص/أ

/!رص-رحط!لةآك!)/ظ3ارلوساربيد!ي!ديابولى.-هبداس!

/1-مع!دكصضر--!رغزةص!شو-املراطوص!مةب!رسلولساكوسياىنح!ا /.!ر/ره!سما !ح!وح!/فينيضالسورصل!

مو!سمصربمعلسا!لسدثر3لهارسيةلممر-ت-

الصحراءالليسة1ث!1لإرس!-،!حما؟،لمجابصخيثروا!!!الهند

!م1*ىالعربجزيرةنن!أ/\ص3-حما1لألأ*-ض\،؟س-
لم،!!ا،،،\

ل!لحرالعرلاعا
!أعلا!

برلأا*لاصكاأغ
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دهار1اعلىوساعد،الإمبراطوريةفيلهالخاضعةالأراضي

منأصل!رأىإذاوكان.الإغريقيةالقوانينواستعمالآسيا

يعزله.كانفإنهرعيتهحكمفيلايعدلالأقاليمحكام

اهـلكنه.العربيةالجزيرةضمينويالإسكندركان.موظ

ماتأنإلىالأمربهوانتهى،بابلفيالملاريابحمىأصيب

زابوتفيجثمانهووضع..مق323سنةيونيو13فى

الإس!ندريةإلىهناكومنمصر،فىممفيسإلىوحمل

ضريح.فىوضعحيث

ولدوفدلأحد،بعدهمنبالحكمصالإسكندريولم

ريته،إمبراطماقتسمواقدقوادهوكان.موتهبعدالوحيدابنه

تحتالأراضيتلككليجعلأنمنهمأييستطعولم

.م.ق131عامفيذلكوكان.حكمه

ال!ئبش،بمالأسرة،الأنتيجونية،أوليمبياس:أيضاانظر

فن.،النحتالعقد،عقدة

اللهعطاءابنانظر:.اللهعطاءابنالإسكئدري،

.الإسكندري

تقع،القاهرةبعدمصرمدنكبرياتثانيةالإسكئدريئ

علىالأرضر،منضيقشريطعلىتمتدإذمصر،شماليفي

الشكلهذاويرجع.المتوسطالأبيضالبحرساحلطول

فيالرغبةأهمها،اعتباراتعدةإلىللمدينةالشريطي

إلى،ممكنحدأقصىإلىالبحريةالجبهةمنالالمستفادة

البالمريوطبحيرةالجنوبجهةمنالمدينةيحدأنهجانب

لممماالبحر،سطحمستوىتحتأقدامثمانيةنحومنسوبها

علىالجنوبصوبالمدينةعمرانلامتدادالفرصةيعط

واسع.نطاق

زارفعندما،النشأةإغريقيةالإسكندرية.المدينةنشأة

المطلةالصغيرةراقودةقريةمقدونياملكالأكبرالإسكندر

مهندسهأمرلذابالمو!!اعجبالمتوسطالبحرعلى

اسمه.تحملالموقعهذافيمدينةبتشييددينوقراطيس

تالفتحيثالشطرنجرقعةشكلفىالمدينةبناءتموبالفعل

والغربالشرقبينتمتدعرضيةشوارعمسبعةمنآنذأك

عشروأحدحاليا(،الحرية)طريقكانوبشارعوسوسطها

شارعويتوسطها،والجنوبالشمالبينتمتدطولياشارعا

الشكلالمربعةوالنطاقاتحاليا(.دانيال)النبيالسوما

فىاستغلتالتيهيإليهاالمشارالشوارعتقاطععنالناتجة

الختلفة.ومنشاتهاالمدينةمساكنبناء

التيالقديمةفاروسجزيرةالمدينةساحلأمامتمتد

عليهتراكمتحجريجسرطريقعنبالساحلوصلت

الإسكمدرية.مديةفيالشرقيوالمياءالكورنيت!لشارعمنظر
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شاطئه.فيوالامشحمامحدائقهفيللتمزهالايريفصده.،لإسكمدريةا!لنتزهقصر

التيالرقبةتكونتحتىالزمنبرورالختلفةالرواسب

مما+اللاتينيالحرفالقديمةفاروسجزيرةمعتشكل

والأقلالأقدموهوالشرقيالميناءهماللمدينةميناءينأوجد

والميناء،الصغيرةالقواربلرسوحالئايستغللذلكعمفا،

أماحجما.الأكبرللسفنميناءيستغلالذيالأعمقالغربي

التينرأسحيحاليافيشغلهاالقديمةفاروسجزيرة

المحط.3باالمعروفالشهيروالقصر

متدرجة،بصورة،الإسكندريةعمرانواتسع

أنهاوخاصةوالثقافيةالاقتصاديةأوضاعهاوازدهرت

إحدىتعدالتىومنارتهاالقديمةالإسكندريةمكتبةضمت

منذلمصرعاصمةالمدينةوظلت،السبعالدنياعجائب

مصرالمسلمينالعربدخولوحتى.مق332عامإنشائها

.م642عام

الإسكدرية.ديالباررةالمعالمم!البحريوالمتحفقايتايقلعة

بالاسكندرية.الحريةطريقفىارهورساعةمدان

خصائصتحديدفىدوراالمتوسطالبحريؤدي.المناخ

تطلالتيالطويلةالجبهةمنك!!بح!صمالإسكندريةمناخ

المدينةعلىالسائدةالرياحواتجاهالبحر،علىالمدينةبها

والشمالالشمالناحيتيمنتهبالتي،السنةأياممعظم

البحريحوللذلك-المتوسطالبحرناحيةمنأي-الغربى

حالةفىإلاشديدةبردلموحاتالإسكندريةتعرضردون

وهيأورامحيا،شماليأقصىمنالاتيةالباردةالرياحهبوب

منتظمةوغيرمحدودةفتراتعلىتقتصرنادرةحالات

شهرحرارةدرجةمتولممطيبلغلذلك.الشتاح!شهورخلال

فيم،18نحو-المدينةفيالسنةشهورأبردوهو-يناير

وهوأغسطسشهرحرارةدرجةمتوسطيتجاوزلاحين

الملطفالمتوسطالبحرلتأثيرم531حرارةالسنةشهورأكثر

الصيف.خلالالمدينةعلىالسائدةالحرارةلدرجات

الإسكمدرية.فيالرومانيالعهدإلىتعودالتىالآتارم!الرومانياللسرح



بالإسكندرية.الرملمحطهةفيإبراهيمالقائدمسجد

ا؟مطاراتمسقطحينفي،الصيفشهورالجفافويسود

بوصاتثمانيحواليكميتهاوتبيغالشتاء،شهورخلال

اتماسينرياحلهبوبأحياناالمدينةوتتعرض.السنةفي

رياحوهي!ويونيو،مارسشمهريبينالممتدةالفترةخلال

التيالجوفىةالمنخفضاتمقدمةفيتهبمتربةجافةحارة

لمصر.الشماليةالسواحلأمامتمر

بم!دلاتالإسكندريةسكانعدديتزايد.السكان

الكبيرةالمصريةالمدنمعظمشأنذلكفيشأنهاكبيرة

ميناءوظيفتهاوبحكمالاقتصاديةأوضاعهالازدهارنتيجة

منضخهءلأعدأدامشقبالهافيأسهمممالمصر،أول

اغريبةاوخاصةالريفيةالمحافظاتمنالنازحينالمهاجرين

سكانعدديبلغ،لذلك،الشيخوكفركالبحيرةمنها

81.نحوكانأنبعدنسمة0000383حالياالمدينة

الإسكدرية.فيالكورنيششارعفيالبحرشاطئ
52يةرلإسكندا

مأ!39عامبناؤهجددالاسكندريةفيالعباسأبوالمرسيمسجد

الإسكندريةسكانتضاعفيعنيمماأم،669عاممليون

.الميلاديالعشرينالقرنمنالأخيرالربعخلالتقريبا

منأكثريشكلونإذالمسلمينمنالمديخةسكانومعظم

النصارىيشكلحينفى،السكانمجموعمن09%

عناصرتضمنسبةوهي%،ا.منأقلأيالباقيةالنسبة

وبريطانيا.وفرنساوإيطاليااليونانمنأجنبيةأصولذات

علىوذلكسكنوهاالذيناليهودغالبيةالإسكندريةوهجر

وهيام،4891،5691،679السنواتخلالمراحل

العربيةالحروباندلاعشهدتالتينفسهاالسنوات

فىلليهودباقيايعدولم،الأولىالثلاثالإسرائيلية

لهمتنسبوحارةومعبدهممقبرتهمسوىالإسكندرية

اليهودحارةوهيمساكنهاكلاليهوديقطنكانحيث

المنشية.بحي

الإسكندرية.فيالمجهولالجندينصب
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المواصلاتوما،!إحدى،اكزامحطوطملتقىالرملمحطة!دان

الإسكسدرية.مدينةتمتحتهرلهاالتى

فيالزراعيةالأراضيمساحةتبلنيالاقتصاد.

محدودةممساحةوهي،شدانالف07نحوالإسكندرية

وتنتشرحولها.وماالمدينةعلىالغالبةالحضريةالطبيعةبحكم

الخصوصوجهعلىوالفاكهةالخضراواتمحاصيلزراعة

المحاصيلبعضإلىبالإضافةلالمدينة،المحيطةالأراضيفي

مقدمتها.فيوالفولالقمحيأتيالتيالأخرىالغذائية

مصرفيصناعيمركزأكبرثانيالإسكندريةوتعد

مماميناء،بوصفهاوظيفتهاذلكعلىساعد،القاهرةبعد

محلياالمتاحةغيرالصناعةمتطلباتامستيرادلهايتيح

منتجاتمنالأكبرالجزءتصديرجانبإلى،بسهولة

المدينةأنوخاصة،الخارجيةالأسواقإلىالصناعيةمنشاتها

أقاليمبباقيالوقمنومتنوعةضخمةضمبكةتربطها

الغزلصناعاتمراكزأكبرمنوال!!عكندريةمصر.

هذهربإنتاجمنتنئأكثرحيثمصر،والنسئفي

ماإلىبالإضافةككل،مصرمسشوىعلىالصناعات

والكيميائيةالغذائيةللصناعاتمنشآتمنإقليمهايضمه

.الجاهزةوالملابسوالبتروكيميائية

كثيرةوترويحيةسياحيةأماكنالإسكندريةفيوتوجد

قايتبايقلعة:مثلالأثريةوالمواقعالمزاراتأهمهالعل

الشاطبيومدافنالسواريوعامودالرومانيوالمسرح

اليونانيةوالاثارالمائيةالأحياءمتاحفإلىبالإضافة،الأثرية

المقتنياتومتحفالبحريالمتحفجانبإلى،والرومانية

النفيسة.الملكية

الدنياعجائببمتاريخمصر،ممر؟:أيضاانظر

السبع.

يشملالإسكندينانيالأدب.الأدب،الإسكئديئالمحي

والسويد(،والنروب!،)الدنماركالإسكندينافيةأسدولاأدب

والايسلندي.الفنلنديالأدبإلىبالإضافة

الإسكندرية.فيزغلولسعدمدان

بارزةأدبيةأعمالأالإسكندينافيونالكتابأنتجوقد

سنة.1).00منأكثرمدىعلى

منالمبكرالإلمكندينافىالأدبتطور.البدايات

آخر،إلىجيلمنانتقلتأضياالمرويةوالأشعار،الحكايات

السنين.منمئاتلعدة

قبلالثامنالقرنإلىتاريخهايرجعالأشعارهذهبعض

فيالعلياالطبقاتومعتقداتحياةتتناولوكانت.الميلاد

عامحوالىحتىاستمرالذيالفايكنجعصرأثناء

الفايكنج.انظر:.م0011

أصبحت،الميلاديعشرالثافطالقرنخلالفي

الدنماركفىخاصة،الناسبينشائعةالشعبيةالأغاني

المأساوية،والقصصالبطولاتتمتدحوكانتوالسويد،

الخلوقاتبينالمصادماتتصفوكانتتروىالتي

السحرية.والخلوقاتالبشرية

منالكثيرظهر،الميلاديعشرالثالثالقرنوفي

أساطيربعنوانآيسلنديعملفيوجمعتالأشعار،

أسرةوأسطورة،خياليةقصصايحكيمعظمهشعرية

فولسوبخ.تسمىملكية

كتبتام،003عامإلىأم001عامبينماالفترةفي

المغامراتعنيتحدثبعضهاساجاتسمى،نثريةحكايات

القبائل.لشيوخذأتيةسيراكانالاخروبعضها،البطولية

كانتمعروفغيرمؤلفكتبهاالتينجالوحكاية

بينعنيفاعداءتصفوكانت،تاريخيةبروايةأشمبه

القرن)أوائلهيمسكرينجلاحكايةوكانتعائلفن.

ستورلوس،سنوريكتبهاالتي(،الميلاديعشرالثالث

القرنقبلالبلادحكمواا!ذينالنرولإملوكتاريختحكي

.الميلاديعشرالثالث

القليلكتب،السنينمنتاليةمئاتعدةمدىوعلى

وآيسلنداإسكندينافيافيالبارزةالأدبيةالأعمالمن

!!
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ا!عمالعلىأساسايشتملالفترةتلكأدبوكانوفنلندا.

ودينية.وقانونيةعلمية

القرننهايةوحتىالميلاديعشرالرابعالقرنمنوبدءا

الىمنيسةبلغةالكتابةالمؤلفونبدأ،الميلاديالسابكلشر

القرنأوائلوفي.اللاتينيةاللغةوهيالرومانيةالكاثوليكية

الكتابةالمؤلفينهؤلاءمنكثيربدا،الميلاديعشرالسابع

الأصلية.بلغاتهم

عشرالثامنالقرنطوال.الميلاديعتنرالثامنالقرن

اليوميةالحياةبوصفاهتماماأكثرالكتابأصبح،الميلادي

ال!ويديالشاعركتب،المثالسبيلفعلى.الناسلعامة

ستوكهلمحاناتفىالحياةعنبيلمانميشيلكارل

بالسويد.

الثامنالقرنفيالإسكندينافيالمسرحأهميةبرزت

أشاتبأهم-هولبيرجلودفيجوأصبحالميلاديعشر

إهزليةاالمسرحيةبأعمالهمشهورا-إسكندينافىمسرحي

بىممببالثناءإيولدجوهانزالدنماركىحازكما،البارعة

المأساوية.المسرحيةأعماله

وآيرسلنداوفنلنداإسكندينافياقدمت.الذهبىالعصر

عشرالتاسعالقرنخلالالبارزينالكتابمنكبيراعددا

.الميلادي

ا-خركة:أدبيتينبحركتينالفترةتلككتابوتأثر

الميا*دي،عشرالتالممعالقرنومنتصفبدايةفيالرومانسية

الواقاية.،الرومانسيةانظر:.أواخرهفيالواقعيةوالحركة

ا-لخيالعلىالرومانسيينالكتابمنكثيرأكدوقد

ا!شرويجمنفيرجلاندأرنولدهنريكبينهمومن،والعاطفة

وني!مولايالسويدمنالمكويستلافجوناسيوكارل

كبيرعدد.واهتم.الدنماركمنجراندفيجمسيفيرينفريدريك

جمعفقدوالأساطير.الشعبيةبالفنونالرومانسيينمن

فيالقد"يمةوالخرافاتالأساطيرلونروتإلياسالفنلندي

ام(.لأ)835كاليفالاالملحصيالشعريشكللكيبلده

مووجورجص!ناممبجورنسنكرةنبيترمنكلوقام

الفنونحكاياتونشربجمع-النرويجمنوكلاهما-

كريىصتيانالدنماركيوكتب.التقليديةالنرويجيةالشعبية

عالميا.شهرتهاذاعتأصليةوقصصاحكاياتأندرسن

الريفية.الحياةاخرونرومانسيونكتابوامتدح

الصلجنديكتبهاالتيام(087)السبعةالأخوةورواية

ووصففنلندا.فيالقرويينحياةتصور،كيفيأليكسيس

والكتابالرواررنأعظمأحد-بجورنسونبجورنستجرن

مثلروايا!"بعضفىالريفيةالحياة-النرويجيينالمسرحيين

الى!اتبودرسام(.86)0السعيدالطفلرواية

للمزارعينالبسيطةالحياةثورودسينجونالآيسلندي

.رواياتعدةفيالايسلنديين

بدقةالحياةوصفالواقعيونالكتابحاول

النرويجيالكاتبمسرحياتأثرتفقد.وموضوعية

سشريندبيرجأوتجطالسويديوالكاتب،إبسنهنريك

الحديث.الغربيالمسرحيالأدبفيكبيرنحوعلى

القرنفىمسرحىكاتبوأهمأولإبسنوأصبح

والأفكارالمشكلاتيتناول،الميلاديالتاسئكلشر

لمشريندبيرجمسرحياتمنكثيروهاجمت.الاجتماعية

ساهمتقدو.الزواجخاصةالاجتماعيةالعاداتبعض

أوائلفيأدبيةحركةتشكيلفىالأخيرةمسرحياته

التعبيرية،انظر:.التعبيريةبالمممعرفت،العشرينالقرن

المدرسة.

بدأت.الإسكندينافيالأدبفيالحديثةالمرحلة

القرنتسعينياتفيالمهمةالاولىأعمالهمأنتجوابكتاب

كتاباتعلىالأعمالهذهاشتملت،الميلاديعشرالتاسع

عنهمسونكنوتالنرويجيوكتب.ورومانسيةواقعية

الجوعمثلرواياتفي،المجت!علىتمردواالذينأولئك

النرويجيةالكاتبةوأصبحتام(.!8)4وبانام(098)

تعتمدالتيالرومانسيةبرواياتهامشهورةلاجرلوفسلما

كوستابطولاتوروالمجها.الشعبيةالفنونحكاياتعلى

النابضةالمغامراتعنتحكيكانتام(،198)بيرلنجز

النرويجيةاكتسبتوقد.ورفاقهمنحرفلشاببالحياة

هذهبينومنبرواياتها.دوليااعترافاإندستسيجريد

التيام(،229-0291)لافرانسواتركرستينالروايات

إيساكالدنماركيةوكتبت.الوسطىالقرونحياةعكمست

ونشرت،والفنانينالعلياالطبقةعنقصصاداينسين

السبعالقوطيةالحكاياتمثلمجموعاتفيقصصها

مجتموكانام(.)429الشتاءوحكاياتام()349

سا!كامسرحيةموضوعهوالفقيرالايسلنديالصيد

الايسلنديكتبهاالتيام(،329-3191)فولكا

(ام)339الجلادمسرحيتيوفيلاكسنعر.هالدور

فابيانبارالسويديوصفام(،49)4والقزم

.الحياةفيرآهاالتيالقسوةلاجركفيعست

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

النرويج.السويد،،الدكلاركمقالاتفيبالأد!الحاصالجزءانظر

التالية:المقالاتأيضاانظر

آرنولدهمريك،فيرجلاندهنريك،بسنإ

البطوليةالقصةعلمالأساطير،

أوبىسورين،كيركيجاردكر!قبيتر،أسبجورلسن

سلما،لاجرلوفكريستياننزها،ندرسنأ

كنوت،همسونئدقصا،يدالإا

فيحلود،لبيرجهووجمستأ،بيرجيندستر

لسكالدا
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وينحدرم..12فيرتفعالخلفىالجدارأما.م6.4!5
الامامي

فيم1.2إلى،الامامفيم،6.4منالجانبيانالجدارانجمحكح!اللروبحء،5ءبمز

كليتكونفريقينبينالزوجيةالمبارياتوتقام.الخلف

وشرلفقدالأجدارتدمس!%أدالابفحبرقملأايمكنآدىدلااأالسمالمحيطدىحيلم؟كايلحردنرويدلبملاح!!ه!ل!فلثلالا-7ء3

اكبر.ملعب!يلدوا!طلسى

9عكاالشمال

هـ?9ل!ا.لمحماأ+ىلهلأوس!هأح--ى

نالهاسمحإذاأوالكرةلعبفىاخطاإذانقطةاللاعبلملمص

الكرةلضر!نقطة،كذلكاللاع!ويخسر.مرتينتقفز+شثرالدنتار!العحر-?د-س"

...ءجمع؟ه8كانيا4س7--ى

نيهلجدلممممىالجاعلامةعلىما-ممطحدهناكشلعبحهأأإالىلخلفى!.المانياوولظإل!يثطءير

كا7وز3مح!ا3

الامامي.الجدارأسفلمنسم3.48ارتفاعهايبلغالفبطإسكندينافياموقع

ويمكن.الضبطعلامةأصابإذاالنقطةاللاعبيخسر

نقاطلكرمالموتصلأتح!معغلىألىلأيحرعندنمطهلحصحللللاعبالنرويججزيرةشبهعلىعادةيطلقاسمإسكئلىيئافيا

اللاعبانتعادلإذا.نقاطثمانيإلىاللاعبينمنكلنقاطفيهايعيشالتيالدولإلىالواقعفييشيرلكنهوالسويد،

استهلالذيللاعبيمكنفإنه،نقاطثما.از01والنرويجالدنماركتشملوالتي،الإسكندينافيالشعب

.نقاطعشرأوتسعإلىاللعبيختارأنالكرةلقمثتشكلوآيسلندافنلنداإلىبالإضافةالدولهذهوالسويد.

أصاليامنوتكون.أم669ىام!حبةءممالميا!ا!أنثئاسم-الخطأسبلعلى-يطلقماوكثيرا.الموردين

لا..الإسكندينافيةالدولعلىالنوردين

إلريميا.وجبوبكستادو.ونيوزيلنداوالهندومصروبريطإنيافنلندا،لوصفغالبايستخدممصطلحوفينوسكانديا

بعدالاعضاءمنوكنداالمتحدةالولايات-

البطولاتفيالاتحادلقوانينطبفااللعبعلىاصبح!فقتا،1ولكبحرمنالقريبةالمناطقمنوكثيرإسكندينافيا.جزيرةوشبه

دولة.06اليومدالافأ!ضاءع!دورر!خ.العالمية!4وعا!اتهام!ا!لأنبلطوسكانيما،تسمىالبلطق

الجنوبيالجزءويسمى.الإسكندينافيةالدولوعاداتمناخ

تاريخيةن!بدةتطلقكانتقديمةرومانيةكلمةوهيسكانياالسويدمن

لعبةالمسماةاللعبةأشكالمنالإلمسكواشيعد.البلطقبحرشمالىأسطوريةجزيرةعلى

التنسلعبةوهيمنها،أقدملعبةمننشأوقد.ا!لضارب.السويد؟النرويج،الدئماركأيضئا:انظر

خلالدانجلتراهاروكليةفىالمضاربلعبةنشأت.الملكي

معدلةنسخةالإسكواشويعد.الميلاديعشرالتاسعالقرنكذلكتسمىاليدبكرةشبيهةرياضةالإسكواش

ا!!تإطماءالتعديلويتناولالمضاربلعبةمناليدبكرةشبيهةداخليةلعبةوهى.الإسكوالمقمضارب

أصغروسا!ةنعومةوأ!!اأبر!ةوا!ال!جوفةسوداءوكرةبمضاربيلعبالإسكواشأنإلا

كأ!ك.كرةحجمحجمهايعادل،صلبمطاطمنمصنوعة

الكرةلضربالمضارباللاعبونيستعملتقريبا.الجولف

تنويعالإمكانوفي.اللعبلساحةالأربعةالجدرانعلى

،11!س-بمالناسمنكثيريلعب.شسديدةبسرعةالكرةوتنتقل،اللعب

فيلكنها،.البدنيوالتدريبالصحةلأجلالإسكواش!

!--!ص--!؟"2(ع،.ومثيرةجادةرياضة،نفسهالوقت

1،1الإنجليزيةالطريقة:الإلمسكواش!لأداءطريقتانهناك

الإنجليزيةبالطريقةاللعبويمارس.الأمريكيةوالطريقة

ء:لا.وقتفىكانتالتىالأقطاروفىأوروبافىرئيسيةبصورة

ءلىطولهيصللدسكواساب-ء---

فيتكونالإللكوالقو!ةمم!راسترا!امثل،البريطانيةال!!راطوريةمن-ءاما

والإنجليزتقريا.الحودف!كرةححم8المتحدةالولاياتفيالأمريكيةبالطريقةويلعبونيوزيلندا.
الكرةم!نعومةأكركرةيستحدمولىوعرض.الجنوبيةأمريكاأقطاربعضوفيوالمكسيكوكندا

.الأمريكيونيستحدمهاالتيالج!اروارتفاع،م4.6الإنجليزيالفرديالملعبساحة
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الإسكوالمقلاعبيألثهر

القرنأواحرفي

خانحانشر،الشرين

إلىالباكستانمن

بارينحتونجوناه،اليمين

إلىالمتحدةالمملكةمن

اليسار.

الإس!مواشلعبةتنتشر.العربيهالدولفىالإسكوالتق

علىالكثيرلماقبالوتتمتع،العربيةالدولمنكثيرفي

دخولبدأوقدترويحيا.ونشاطارياضةباعتبارهاممارستها

-خيثمبكروقتفيالعربيةالدولفيالإسكواشلعبة

:!لالفيهادخلتالتيالعربيةالدولأوائلمنمصركانت

غ،رسوكانت،الميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينيات

الاسكوالتقلساحةمخطط

ءلا-د،كار؟3+صصءكا-ص3لا!ا

بم

%

الوقت.ذلكفيالقاهرةفيالجزيرةناديملاعبعلى

دولوتعتبر،العربيةالدولبقيةفيوتوسعتوانتشرت

بلعبةحديثااهتمتالتيالدولمنالعربيةالخليج

كارستها.قاعدةوتوسيعنشرهاعلىوعملتالإسكواش

السعوديالاتحادمثلمستقلةرياضيةاتحاداتلهافأنشأت

رياضيةاتحاداتأوهـ،ا804عامأنشئالذيللإسكواش

أليمينإلىالخطط.العالمأقطارمنكثيرفيمحببةرياضةالإدمكواش

أمريكافياللاعبونويستعملإنجلترا.فىالمستعملةالملعبساحةيبين

وفي.بسرعةتتحركأقوىوكرةأضيقوساحةمختلفةقواننالشمالية

إلىالفاصلالخطمكانمنالكرةتتحرك،اللعبةألتحكالمنشكلكل

يسارها.أوالساحةيمين

7--
،-كا

3!!++؟ى



حمض،بيكسكورلأا03

للريشةالبحرينيالاتحادمثلمماثلةرياضاتمعمشتركة

عاموأعلن،أم979عامأنحتئالذيوالإسكواشىالطائرة

.ام829

وهو،م8391عامأ!لإس!صاشالعربيالاتحادأنشئ

علىمنافساتهاوتنطماللعبةنشاطعلىبالإشرافيقوم

يقيمهاالتيالنشاطاتأبرزومن.العربيةالدولمستوى

العربيةالبطولةبانتظامللإس!صاشالعربيالاتحاد

للناشئين.للإسكوالقالعربيةوالبطولةللكبار،للإسكواش

حافلاأحربأالإسكواش!لاعبىسجلويعتبر

ومن،المرموقالعالميأصيتاذاتالمشرفةبالانتصارات

للإسكواشالمصريالفريقفوز:الانتصارأتهذهأبرز

الشبابمنتخبوفوز،أم499عامالمفتوحةإنجلتراببطولة

التيللإسكواشأصمالعاكأسببطولةللإسكوالقالمصري

المصريالناشئوتحقيق،أم499عامنيوزيلندافيأقيمت

المفتوحةإنجلترالطوأ!ةفيالأولالمركز،برادةمحمودأحمد

وفوزهأم،399أم،299أم،199أعوامللإسكواش!

،ام499عامأطشبابللإسكوالقالعالمكأسببطوأ،

أوروباببطولةالبرلسيأ!دخاعمرالمصرياللاعبوفوز

.أم399عامسنة91تحتللإسكوالق

الإسكواش!لعبةفيالعالميةمكانتهاعلىمصرحافظت

ومستويالفرديالمستوىعلىالمشهودةبانتصاراتها

فيظيأحمدالمصريالإسكواشلاع!أحرزفقد.الفرق

العالمبطولةفيالأولبالمركزلفوزهالفرديبطولةكأس

مأ699عامأقيمتالتيللإسكواشللناشئينالتاصععة

كريمالمصرياللاعبوحققمصر،فيالقاهرةبمدينة

مصرمنتخبوفاز.البطولةفيالثالثالمركزالمستكاوي

لاعبوحقق.البطولةفيللفرقالثانيدالمركزللإسكواش

بطهولةفىالثانىالمركزبرادةأحمدالمصريالإسكواش

م6991عامأقيمتالتيللإسكواشالأولىالأهرام

مصر،فيالقاهرةبمدينةأم799عامأقيمتالتيوالثانية

التيللإسكواشالدوليةهليوبوليسبطولةكأسوأحرز

بالمركزلفوزهمصر،فيالقاهرةبمدينةأم799عامأقيمت

جانشيرالإس!صاشفىالعالمبطلعلىتغلبهبعدالأول

.31/خان

(؟ينات)الفيتاالتغذيةانظر:.حمصالأسكورييك،

خ(.)فيتاميرالفيتامين

كتص48بعدعىيقعضخممبنىالإسكوربل

وديركنيسةعلىيحشويأسبانيا.فيمدريدمدينة

أسبانياملوكمعظمأضرحةإلىبالإضافةوقصر

بنوذلكالثانيفيليبالملكالمبخىهذاأنشأ.السابقين

القواتجنودههزمتعندماأم84ءوأم563عامى

الملكخصصحيث،لورانسالقديسيومفيالفرنسية

وقد.القديسهذالخدمةالإسكوريالبنايةالثانيفيليب

معدنيةصفيحةشكلعلىالمبنىهذاالمعماريونبنى

التيوالقاعاتالغرفبعضعلىيحتويوهو.شبكية

الديررواقإلىبالإضافةاغبةاذاتالكنيسةتش!سل

حلفائهوجميعالثانىفيليبالملكودفن.بنافورةالمزود

تحت،الرابعفرديناندالملكوحتىمنهما،اثنينعداما

فينفىالذيالثامنألفونسوالملكأما.ال!ضيسةهذه

رفاتهنقلتمفقدأم49أسنةفيوماتام319سنة

.أم089سنةفيالإسكوريالإلى

عدداتحويمكتبةالمبنىهذافيأنبالذكروالجدير

منسلمتالتيوالعربيةالإسلاميةالخطوطاتمنكبيرا

فىالإسلاميالوجودعلىقضائهمبعدالأسبانهمجية

الأندلس.

صنغيدولةحاكمأم(.-38ءأ441)محمدأسكيا

ملوكأولوكانقوتها.عصورخلالإفريقياغربفى

أسكياأيضاويسمىأسكيا.اسمعليهمأطلة!أرريناصنغى

خلعأنبعدام394عامملكاأسكياأصبح.العظيم

وقد.دولةصنغى،انظر:.علىسنيابندعاباكوري

فاقتطعإفريقيا،غربفيمملكةوأغنىأكبرأسكياأسس

مدنوحولالهوسا،دولوهزم،ماليمنكبيرةأجزاء

وإضافة.لصنغيتابعةمستعمراتإلىالصحراويةالبربر

إقامةعلىوشجعالمركزيةالحكومةقوىفقدذلك،إلى

بإبعادهالثلاثةأبناؤهقام،م2851عاموفي.الإسلامشعائر

الحكم.عن

نابف!قصيرةغربيةمومميقيةمقطوعةالإسكيرتسو

الثالثةالحركةعلىالمصطلحهذاويطلق.بالحياة

)اللحنالسوناتاأوالاربعةالأجزاءذاتللسيمفونية

المنفرد(.الموسيقي

السريعبالقرعالإسكيرتسومقطوعاتمعظمتتميز

بالخفةتتميز،كماالإيقاعفيالمفاجئةوالتغيرات،للطل

مختلفجزءعلىأيضاالإسكيرتسووتشتمل.والطرافة

ثلاثعلىتعزفموسيقيةمقطوعةوهو،الثلا"نييسمى

شجنا.وأكثرأهدأغالباوتكونآلات

بيتهوفنفانلودفيغالألمانيالموسيقيالمؤلفأدخل

بم.ا008عامحوالىألفهاأعمالعدةفىالإسكيرتسو

الالماني،بعدهجاءواالذينالإس!صرتسوأساتذةومن

وجوستافبروكنرأنطونوالألمشراليانمندلسونفيلكصر

.بارتوكبيلاوالمجريماهلر،
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خ؟-ئنئم؟!بر!ى!7-ص!--3
37ش؟س37!7-!ءس-لمس-لأ!++ء-ص-عفيخيرير!!+-كالىعخ؟!بععيم

لإع4ءفيبرىتء!ى---لأ7!لأض7،بزصووح!!ض-سءكا-حح!ئرى

؟!-ن+--خلإبر!سع-ج

لا7!لإلأخ-صصء،-!؟"-و!ءبير

؟خلأقي!ء؟؟لاىب-7-!!!7ء؟:/*تنجبه!كاكا?.فئ7ءخ!شقيتز!!-،شضتر

-ع؟!!س"سء-!يرك!يم!كا،333!شلأ*س-!-!!يرعى34،س

سبرء؟لمىبمرز!يكاص--ع،*-?بز3!

لم*ى3\يمءء،عس-ل!كا3!س؟ير*غء!؟!ى

يمسكوهوالإسكيمومنأسماكصائد،الي!الصورةفييظهر،المثال!مبيلفعلىكبيرابماختلافاوحديثاقديمانشاطهماخيفالإسكيمو

ووسائلطرقااليومالإسكيموسكانمعظميستخدمبينماالمسين،آلافمنذأسلإفهفعلكماالجليدفىفجوةخلالمنألاسماكبهويصيدرمحا

عمدللحياةالتقليديالممطعلىالقضاءفيالبارزدورهاالحديثةوالطرقالوسائللهذهوكان.اليسرىالصورةفيمبينهوكصاالصيد،فيحديثة

الإسكيمو.معظم

الإسهكيمو

اثماليةالقطبيةالمناطقفييعيششعبالإسكدمو

أدلرفمنالإسكيموموطنويمتدمنها.القريبةوالمناطق

جريئلاند.إلىكنداوشمالألاسكا،عبرالشرقيالشمالي

ا،كاطقمنالشماليالجزءفيالإسكيموبعضويعيش

آخر.شعبأييقطهاأنلايستطجعالتيالقطية

تعنيأمريكيةهنديةكلمةمنالإسكيمواسمأخذ

الإسكيموويطلق.غريبةبلغةالناطفنأوءالنياللحمآكلي

وإينوبياتكندا،فيإنويت:مثلأسماءعدةأنفسهمعلى

و-صيرةسيبريامنكلفىويوويتألاسكا،فيويوبيك

إورصيموكلمةعلىمنهاأيايفضلونوهم.لورنسسانت

اشتهروا،حالأيةعلى،أنهمإلا،مهينةيعتبرونهاالتي

بال!سكيمو.

الحياةفيتقليدياأسلوباالسنينآلافعبرالإسكيموأتبع

منالعظمىالغالبيةأنالمعروففمن.بيئتهممعمنسجما

أغلبذلكلهموفروقدالبحر.منبالقربتعيم!الإسكيمو

البحر،وفيلة،الفق!اتالإسكيمواصطادحيثطعامهم

اصطادواكما.الأسماكوكذلك،والحيتان،القطبيةوالدببة

استخدموقدالكارد!و.يسمىالوعولمننوعاأيضا

فصلوفي.الملابسصنعفيالحيواناتهذهجلودالإسكيمو

جلدمنمصنوعةخيامفيالعيشالإسكيمواعتاد،الصيف

!

!
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قواربفيالقطيةالمياهفييبحرودكانواكما،الحيوان

بيوتفييعيشونفكانواالشتاءفصلفيأما.منهمصنوعة

التربة،منالعلياالطبقةمنمصسوعةملاجئأوالجليد،من

التيالزلاجاتبوساطةبالثلوجالمغطاةالأرضعلىوينتقلون

كلهاالكبيرةالإسكيمورحلاتوكانت.الكلابتجرها

معلتتلاءمحياتهمالإسكيموكيفوقد.الطعامعنبحثا

كماتمافاالموسميةبالتغيراتأنفسهماوقرنواالسنةفصول

.الحيواناتتفعل

التاسعالقرنبدايةفىالتغيرفىالإسكيموحياةوبدأت

الحيتانصائديمنكبيرةأعدادتوافدبعدالميلاديعشر

انضمحيث،الشمالأقصىإلىالأوروبيينالفرووتجار

الصناعةتدهورتأنإلىالصيدمهنةفىإليهمالإسكيمو

الإسكيموتحولوحينئذ،الحيتانهذهصيدعلىقامتالتي

الأوروبيونوباعالفراء.ذاتالحيواناتصيدإلى

الفراءمقابلفيمفيدةأخرىوبضائعالبنادقللإسكيمو

كثيرةأنواعوأوشكت.خدماتمنلهميؤدونهوماكانوا

حاجةرغمكليةالانقراضعلىالحيواناتهذهمن

الجائرالصيدإلىهذاويرجعإليها،الشديدةالإسكيمو

البنادقالإسكيمواستخدمأنوبعد.والحيتانللحيوانات

المقتولة.الحيواناتعددارتفعالحيواناتصيدفيالجديدة

الحياةطريقةتغيرت،الحديثةالوسائلهذهوبامستعمال

للإسكيمو.التقليدية

021!...منيقربماالإسكيموعددويبلغ

وكنداوألاسكاروسيامنكلفىيعيشونشخص

مستعمراتأومدنفيمعظمهمويعيشوجرينلاند.

حديثةمنازلويقطونحديثةملابسويلبسون،صغيرة

الكثيرويعمل.الأسواقفييباعمماأطعمةويأكلونأيضا،

منالعظمىالغالبيةولكنأجر.نطرأعمالفيمنهم

العثورلايستطيعون،بخاصةوكندا،ألاسكافىالإسكيمو

ليتمكنواالحكومةمنمساعدةإلىويحتاجونوظائفعلى

العيش.من

أسودوشعر،السمرةإلىتميلبشرةوللإسكيمو

فيوبروز،مستديرةووجوه،اللونداكنةوعيون،مسترسل

منطقةشعوبملامحهمفيويشبهون،الوجهعظام

الحمر،الهنودكذلكويشبهونآسيا،بشماليسيبريا

كان،ريخالتاقبلماعصوروفى.أقلبدرجةولكن

فييعيشونالحمروالهنودالإسكيمومنكلأسلاف

العلماءولكن،سنة2.1...منأكثرمنذآسياأواسط

الإسكيمويضمونبينمامنفصلا،جنعمئاأ!نودايصنفون

الشماليين.الاسيويينإلى

الإسكيموأراضي

الشرقيالشماليالطرفالإسكيموبلادتشمل

المناطقمنرئيسياوجزءا،بيرنجبحروجزرلسيبريا،

فيالإلسيموسسعها.أرا-،!لىالأصىالمناطقبعضوهماكالسنير.آلافمذالشمالىالقط!منطقةفيالإسكيموعاشمنطقة

الحاصرادصى!فيالحريطةعلىمبينهوكماالحماعاتمعظموتعيت!.الآنهحروهاتمالإسكيمو،يقطحهاالإسكيمو

اءتراتالإسكيموحماعاتسحماعةك!!أفرادليرويرلطقرور.لعدةأحدادهمس!صهاماطق

الإلس!مويس!هاص!يافي!فيها.تعيث!التيالمماطقسأسماءالجماعاتهدهمنحماعةكلوتسمى.!متشركحضاري
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الث!اليالساحلأيضاتشملكماألاسكا.منالساحلية

الساحلومعظم،الكنديةالشماليةالجزرمنوكثيرالكندأ،

لجرينلاند.الشرقيالساحلمنوجزءاالغربي

أقسىمنتعدمناطقفيالإسكيمومنكثيرويعيمق

تاتافيطأنواعمنوكثير.ووعورةبرودةالعالممناطق

الث!اليةالأصقاعهذهفيالحياةلايمكنهوالحيوانات

أرضعليهايطلقالتيهىالمناطقوهذهكالإسكيمو.

خلالمحدودةفترةفيالشمسلأنالليلمنتصفشمس

بلادعلي،يطلقكما،اليومطوالتشرقالصيف!ول

ال!!مسلأنوذلك،الظهيرةقمرأرضأيضاالإسكيمو

أنظر:الشتاء.فصلمنمحدودةفترةخلالمطلفالاتشرق

النرويج.بمالليلمنتصفشمس

طويلشتاءالشماليةالمناطقأقصىيسود.المناخ

درجاتمتوسطولايرتفعقصير.باردوصيف،قارس

وألشهـ.ينإلاالتجمدحدعنالمناطقمعظمفيالحرارة

فصلأثناءالحرارةدرجاتمتوسطويبلغ.عامكلثلاثة

علىالريا-لحوتهب.م34وم-92بينماالشتاء

هذهيجغ!!مماعوائقأيةتعترضهاأندونالقطبيةالأراضي

العواصف!هبوبوأثناء.برودةالعالممناطقأشدالمناطق

علىالناسالمنهمرةوالثلوجالقارسةالرياحتجبر،الشتوية

الأحوالتتحسنحتىعديدةلأياممنازلهمفيالبقاء

الجوية.

منالمدةخلالالإسكيموبلادمعظمالجليدويغطي

الثلوجكمياتأنمنالرغمعلىيونيو،حتىسبتمبر

المناطقعلىينهمرمماأقلتعدالقطبيةالمناطقفيالمنهمرة

يبلمتوسط،الحقيقةوفي.المتحدةالولاياتمنالشمالية

أخرىوأشكال،ذائبةوثلوج)مطر،السنويالتساقط

الشماليالقطبمنطقةفيسمء2و15بينماللىطوبة(

يذوبالذيهوالشمالأقصىفيالثلوجمنالقليلولكن

الربيع.فصلخلال

الجزربعضمنأجزاءالجليدمنكثيفةكمياتوتغطي

السنة.أشهرخلالجرينلاندومعظمالشماليةالكندية

تقربمدةالإسكيمويسكنهاالتيالبحيراتالجليدويغطي

المحيطمعظمالجليديغطيكما.عامكلأشمهرتسعةمن

ضخمةقطعةوتطفوالشتاءفصلخلالالشماليالقطبى

.العامطوالالمحيطفي(الجليدية)الجبالالجليدمن

القطبفىاليابسةأغلبيةتتكون.والحيواناتالنباتات

التندراسهولوتسمىالأشجار،عديمةسهولمنالشمالي

بحثا،مراتعدةالواحدالعامحلالينتقلونكانواحيثالإسكيموحماعاتاسعظمحياةفيالشائعةالأمورمنكالىالصيدعنبحثااللعسكرنقل

كماالشتاء،فصلخلالأمتعتهمحملفىالكلابتجرهاالتىالزلاحاتيىصتخدمودوكالوا.الأحرىالحيواناتأووالفقماتالكاريبو،حيوانعن

بالقوار!.يتنقلونالإسكيموجماعاتمنكتيرفكالىدفئاالأكترالأجواءليأما.أدناهالصورةفىمبيرهو
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يقربماويذوب.السنةأياممعظماأجابسةاهذهوتتجمد

ولذا،الصيفخلالأضدرااثلوخمنسم06إلى03من

.والمستنقعاتواكبركالسبخاتفيهاتكثر

أضباتاتامنكثيفةوكمياتخالمرراليالسةتغطيكما

المتعددةالبريةوالزهوروالشجيراتوالطحالبالبحرية

صغيرةأشجارالإسكيموبلادمنأجزاءشيوتخمو.الألوان

.هناكالغاباتتنموأنلايم!سولكن،متناثرةكثيرة

الثعالبهىالشمالفيدعيشالتيالحيواناتوأهم

والدببةالمسكوتيرانوال!طريبو،والذئابوالأرانب

أغطبافيالكاريبوحيوانويعيمق.والحيتانوالفقمات

الحيوانهذايأخذث!ا،!شةح!!فقصأقليلةلشهورالشمافي

حتىالغاباتمناطقمنالإمعكيموبلادفيالتنقلفي

حتىالإسسكيموبلادفيويبقىالرليع،فصلفيالجنوب

شحبهبشك!!والفقماتالدببةم!كلولعيش.الخريف!

والإوزالبطمثلالطيورأماالبحر.ثلوجفوقدائم

منطقةفيفتعيشالطيورمنأخرىوأنواعوالتارميجان

السنة.منقصيرةأعترةالشماليالقطب

السمكأنواعأكثرمنأغطبياالشارسمكويعد

سمكويقضيالسالمود.أسماكمننوعوهوشيوعا،

فيالاحرالجزءرأبحرامياهفيمشةكلمنجزءاالشار

الشماليةالمناطقأسماكأنواعومن.والجداولالبحيرات

هذهوتعد،الأبيضوالسمكالبحيراتسالمونالأخرى

منعديدةأنواعوهناك.أحذبةاالمياهأسماكمنالأ!عماك

البحر.فيتعيشالتيالأسماكمنوهيالقد،أسماك

للحياةالتقليديةالطريقة

تختل!حياةالسن!تآلافمنذالإسكيموعاش

يأيستطيعفلاآخر.شعبأيحياةعنكاملااختلافا

يلبسأنأو،يأكلونهالديالطعامكليأأنآخرشعب

يقطونها.التيالمنازليقطنأنأويلبسونهاالتيالثياب

خاصةولغةصيدوطرقانتقالبوسائ!!الإسكيموتميزولقد

مكنهممماالحياةفيالخاصأسلوبهم-أيضا-وطوروا.بهم

عزلتهمشيذلكساعدوقد.أغا!ميةابلادهمفيالبقاءمن

ال!سكيمومعظماصلاتوكانت.ال!خرىالشعوبعن

الفينةبينيلتقونوكانوا.الآخرينالإس!صموعلىمقتصرد

فييعيشونكانواالذينالأمريكيينبالهنودوالأخرى

تكنلماللقاءاتهذهمعظمالكنوال!سكيمو.بلادجنوب

بيمهم.البضابوالأفكارتبادلقلولذاودية

تبعاماحدإلىتتنوعالإسكيموحياةطريقةوكانت

يقطن،المثالسبيلفعلى.ا!ناطقوتنوعأحسةافصوللتنوع

خلالالثلجمنبيوتفيالمناطقبعضفيالإسكيموبعض

ال!عشابمنأكواخ!فيآخرونيقطاتبينماالشتاء،أشهر

ال!سكيموفإنالصيففصلخلالفيأماالشتاء.خلال

.الحيواناتجلودمنيصنعونهاخيامفييعيشونكلهم

لم،الأمريكيينالهنودجماعاتمنالخقيضوعلى

فيشسكلواولكنهمزعماح!.أوقبائ!!الإسكيمولدىيكن

حددتوقد.منفصلةثقافيةحماعاتالمحتلفةالمماطقبعض

الجزءفيالمبينةالخريطةعلىالجماعاتهذهوحودأماكن

جماعةكلفيالإسكيمووتحك!ا.أ!ةالمقاهذهمنالمتقدم

يختلفالحياةفىأسلوبايتبعونوه!اخاصةتقاليدثقافية

معظمويعيش.أخرىحماعةأيعنطفيفااختلافا

الثقافيةجماعتهممحيطفيكلهاحياتهماالإسكيمو

الخاصة.

لحياةالتقليديالأسلوبالمقالةمنالجزءهذاويصف

الشرقإلىالأوروبيونيصلأنقب!!الكنديينالإمعكيمو

معظملدىالآنموجوداالأسلوبهذايعدولم.الأقصى

ال!ضديين.الإسكيمو

عاش،ثقافيةمجموعةكلخلال.الجماعيةالحياة

الجماعاتهذهتنوعتوقدأصغر.جماعاتفيال!سكيمو

بضعةإلىالواحدةالأسرةمنفتنوعت،احيثمن

بنوعالجماعاتهدهححمتأثروقد.الناسمنمئات

مسبيلعلىكندا،شمالففي.لهيقومودالذيأصيدا

خلالالجماعاتمنحصبيرةأعدادتتجمعحصانت،المثال

فكانواالسنةفصولبقيةأما.الفقماتلصيدالشتاءفصل

والأمعماكالكاريبوعنبحثاأصغرجماعاتإلىينقسمون

هؤلاءمنالنقيضوعلى.الأخرىالصميدوأنواعوالفقمات

يتجمعونألاسكاشمالفىيعيشونالذي!الإسكيموكان

الكاريبو.لصيدوالخريفأ!سيف!افصليفيكبيرةبأعداد

لاالإسكيموتحكمالتيهيوالتقاليدأحاداتاوكانت

!لامفيوالعيشالبقاءأجلمنالصراعوكان.القوانين

وكانواالإسكيمو.مبادئأهممنالجماعةفيالاحرينم!ح

يقومونلالمنالأخرىالحياةوضرورياتالطعاميقدمون

كانواولكنهم،الأخرىالأعمالواالصيدفيبالمساعدة

يحتقرونهم.

ولكن،والخلافاتالمجادلاتتجنبالإلممكيمويحاول

فقد،المثالمحبيلعلى،رجلينبيننزاعنشبماإذا

مباراةإقامةطريقعنيسوىأوالنزاعهذالتسويةيتقاتلان

سيطرتهيفقدوالذيمنهما،كلتحملقدرةلاختباربينهما

شعخصلإعداموالعقلاءالسنكباريأمروقد.المباراةيخسر

مماثلة.أخرىجريمةأيةأوقتلجريمةارتكبإذاما

الزوجمنالإسكيموأسرةتتكون،المناطقمعظماوفي

المتزوجينالبن!تومن،المتزوجينغيروالأولادوالزوجة

العوائلهذهمثلأفرادعددويبلغ.وأولادهموزوجاتهم

وأواحدمنزلفييعيشونجميعاوكانواشخصابم02
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بجلودمغطاةالثلجم!منصةعلىوتنامالإسكيموأسرإحدىتجلس-العديدةالتقليديةالإسكيموبيوتأ!اعأحدوهو-الثلجبيتداخلفي

فقدالأرففتحتالموجودةالمصابيحأماوالجلود.المبللةوالملابسالطهوأوانيعليهايعلقونأر!فاأوحواحزفيهايبونالإسكيمووكاد.الحيوانات

المصابئ.لهذهوقوداالأحرىالبحريةوالثديياتالفقماتلتعحومم!المصنوعالزيتامشخدمواوكذلكوالضوء.الحرارةوفرت

الزوجمنالمكونةالأسروكانتالخياممنمجموعة

شيوعا.الأقلهيالمتزوجينغيروالأطفالوالزوجة

ماونادراعاليةمنزلةالأطفالينزلونالإسكيمووكان

زوجاتباختيارالوالدانيقوموعادةيعاقبونهمكانوا

الإممكيمومعظموكان.المبكرةالطفولةمنذأولادهم

،زواجحفلاتهناكتكنولمالمراهقةمرحلةفيشزوجون

دروببهاويسلكحياتهضعريكةيأخذالرجلكانإنما

القاسية.الحياة

والفقماتالحيتانلحومعلىالإلممكيموعاش.الطعام

الطيور،ولحوم،السمكأيضايأكلونوكانواوالكاريبو.

وأجزاءوالسيقانوالجذوروالتوتوالدببةالمسكوثيران

الأطع!ةهذهمثليجدونوكانوا.معينةنباتاتمنأخرى

قليلة.بكمياتولكنفقطدفئاالأكترالأشعهرخلال

اللحميأكلونالإسكيموكان،الأوقاتمعظموفي

وقودأيأوعدمها،أوالأخشابوجودلقلةوذلكنيئا

اللحميطبخونالأحيانبعضفيوكانواالنار.لإشعالآخر

منيستمدونهالذيبالزيتتشعلالتيالمصابيحعلى

إعدادوكان.الأخرىالبحرثديياتأوالفقماتشحوم

علىينضجحتىطويلاوقتايستغرقالطريقةبهذهالطعام

المصابيح.هذهمنالمنبعثةالضعيفةالحرارة

اليومفيصغيرةوجباتعدةيأكلونالإسكيمووكان

بينمنفإنوالكاريبو،الفقماتلحومإلىوإضافة.عادة

بالفقمةالشبيه)الفظ(الولرسكبدالمفضلةوجباتهم

معدةمحتوياتأكلالإلممكيموويفضل.الحيتانوجلود

حساءيشربونكانواكمابعد،تهضملمالتيالكاريبو

.الفقماتودماءالحارالماءخليطمنمصنوعا

منالطهيوأوأنيالمصابيحيصنعونالإسكيمووكان

كما.الصابونيالحجرعليهيطلقالذيالناع!االصخر

،العظاممنمصنوعةومغارف،خشبيةأطباقااستخدموا

المسكثيرانقرونمنمصنوعةللشربوأكوابا

هلاليةلعمكاكينالمنزليةأعمالهنفيالنسوةواستخدمت

منتصنعالسكاكينهذهوكانتأولو.تسمىالشكل

.عدةمواد

جلودمنملابسهمالإممكيموصنع.الملابس

منطقةمنملابسهمأشكالتنوعتولذا،الحيوانات

كلفيوالأطفالوالنساءالرجالكانولكنلأخرى

،للرأسغطاءبهامحترةوهوالموحدالزييلبسونالمناطق

والحذاء،والجواربالجلدمنللساقوكساءوسروال

الإبهاموتكسومعا،الأرلغالأصابعتكسوالتيوالقفازات

وأالخشبمنمصنوعةواقيةنظاراتيرتدونوهم.بمفرده
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وبهذهالجليد.علىالمنعكسةالشمسأشعةلتقليل؟العظم

خلالها.منيرىأنالمرءيستطيعصغيرةفتحاتالنظارات

جلودمنالأغلبفيوأحذيتهم،ملابسهموكانت

وخفةبالدفءلتميزهاأضعالبواالقطبيةوالدببةالفقمات

.نلوزا

أما.والكتفينوالرقبةالرأسيعمالرأسغطاءوكان

أسفلإلىالوسطفوقمنتغطىفكانتالوسطمنطقة

يرتدونالمناطوتمعظمفيالإسكيمووكان.الركبتين

اذداخليانوعافيلبسونالشتاء.أثناءالملابسمننوعين

.للخارجشيكونالخارجيالنوعفروأما،الجسميدفئفرو

والخارجيالداخليالنوعينبينالموجودالهواءويساعد

أيضاويسمللعرقالجسمحرارةعلىالحفاظعلى

الإسكيموكاندفئا،الأكثرالأجواءوفىبالتبخر.

الكاريبوجلدمنالمصنوعالخارجيالنوععادةيلبسون

الفقمة.جلدمنأو

بيتالإمعكيموعائلاتمعظملدى.كانالمسكن

يعيشأغلبهمكان،الصيففصلففي.شتويواخرصيفي

أماالكاريبو.جلدأوالفقمةجلدمنمصنوعةخيامداخل

فييعيشونالمناطقأغلبفيفكانواالشتاء،أشهرخلال

أيضاالإسكيموبعضوكان.الطميمنمصنوعةبيوت

مؤقتةملاجئتكونالقبةش!سلعلىالثلجمنليوتايبنون

اتخذواالذينالإسكيموأماأ!ا.ترحاأثماءشىيستخدمونها

إسكيموفهملهمدائمةشتويةمنازلهذهالثلجبيوتمن

فقط.الشماليةكنداوجزركنداوسط

والمسكنالنقلووسائلالإسكيموملابس

النقلوسائلالملاب

داترلاحة

حشبيهيكل

الجبيةالألواحمىصصوعةرلاحة

يستحدموركالواوسيرساألاسكا!في.الكلا!رلاحاتسلوعارللإسكيموكاد

مصموعةرلاحاتا!متحدمواوحريلالدكداوفى،الحثىالهيكلداتالرلاحات

لإ--حالحمشيةالألواح!سكلها

!رلقواا-حح
!

الكياك

وفي)الرسة(.الكارسهوحلدسملالسهممعطمالإسكيموصح

كالواالدا!ئةالمواسمولىبدلترلجسمونكالواالرد،مواسم

وأالكاريوحلدسالممسوعة!قطالداحليةالملابصيلسور

المقحة.

ماعداالأقاليمحميعرديللصيد.الكياكيستحدمولىالإسكيموحميعكالى

الطويلةللأسماراليومياكحلداستحدمواكدا،سوأحراءحريخلالدشمال

وأالفقمةحلدمىالكياكيمسودوكانوا.الكحيرةالمحرحيوالاتوصيد

المقمة.أوالمظحلدمناليومياكءالكاريو

المعيشةعرفةلالذ"لا!د-محردالمأوى

حلا!-،-ىءيا-ا-ش!إ+-/"*?1-،!يمإء-2،لما،"../1،1،؟(لأإ :ظس7*كا--.ء03محردممرمحرد-حكمدحل

/برلا-.جر--ء..-ص---بز---بما!أ*++محير-؟بمهـ-برا3-م**61،،

-!!-.كا-/لا--:0،1-!--،كا/-كا--!ء،!ص-ءلا--"-ة!.ا-.لم7-برو-أاكاهـحبمير!يم!ر1،جضنئ!ه!ه!؟--لإ؟حجم

كبم--./ء//،.3ت--كا--.،"سخ/سى171

ةء.7ء-،س!ا!ء؟/--لمحىك!+--4خة+لة-

حليدي!يتاجاتاتالحدورالمحلوطالطيرمىستجلديةحيمة

المحلوطالطينسيكوت!يمعطمهميعيش!كارالشتاءلمحيأماالصي!،حلالالحيوالىحلودمنمصموعةجامتحتيعيشودتقريماالإسكيحوحميعكاد

دائمة.بصورةللسكنالتلحسيكوتاوحدهمكداشمالحزرإسكيموولىالاسفار،أتاءالمؤقتللسكىأضلحامنليوتاسواكدلك،النجاتاتحذور
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تجلبهالذيالثلجمنبيوتهميبنونالإسكيموكان

سكينيستخدمونوكانواصلدا.الصقيعويجعلهالرياح

العظم-منمصنوعةممستقيمةطويلةسكينوهي-الجليد

طولأسم09بينأبعادهاتتراوحالثلجمنكتلقطعفي

وكانواسمكا.سما5-01وبينعرضاسم4وه

فىصاعدايدور،متصلدائريصففيالكتليرصون

القبة.شكلالمنزليأخذحتىالبناءارتفاعمعتصغردوائر

وكانالخارجإلىالحائطفىفتحةينحتونكانواحينئذ

ساعتين.خلالالبيتهذامثليصنعأنأحدهملمامكان

لتكونالثلجمنبيوتايبنونعادةالإسكيمووكان

بيوتمناتخذواالذينالإسكيموأغلبأما.موقتةملابم

حيث،دقةأكثرأشكالأبنوافقددائمةشتويةمنازلالثلج

مداخلالبيوتلهذهوجعلواالثلجبيوتإلىغرفاأضافوا

وأالإسكيموعائلاتإحدىتعيشوأحيانا.الأنفاقتشبه

المتصلةالثلجبيوتمنسلسلةفيالعائلاتمنمجموعة

.مشتركمدخللهاوالتيببعضها

حجرةمنالثلجبيوتمنكثيرمدخلويتكون

وكان.الثلجفينفقفوقتبنيانحجرتينأو،تخزين

أرضيةمنمستوىأقلالمداخلأرضيةيجعلونالإسكيمو

هذاعبورهبعددفئاأكثرالباردالهواءويصبح.الثلجمنزل

مريحةحرارةدرجةليوفرالمنزلإلىحينئذيصعدثمالممر،

صغيرةفتحةمنفيكونالهواءخروجأما.المنزللساكني

السقف.فيتوجد

دائمةشتويةمنازلالمستخدمةالثلجبيوتفيوتوجد

وتوضعالداخليالجداربطولالثبقبنىمنمنصاتعدة

وفي،الأخرىوالمتعلقاتالطعاموأوعيةالمصابيحعليها

الحيواناتبجلودتغطىكبيرةمنصةالمنزلمنالخلفيالجزء

كلها.للعائلةومجلساسريراوتستخدم

ويضيئونهاالثلجبيوتيدفئونالإسكيمووكان

الأحجارهذهوكانتالناعمالحجرمنمصنوعةبمصابيح

تبدوالثلجبيوتوكانت.والتدفئةالطهيفيتستخدم

منالإسكيموتقيكانتلأنها،الخارجمندفئاأكثر

الرياخء

منبيوتببناءيقومونالذينالإسكيموكانواحيانا

وهذه.ششويةمواسملعدةنفسهايستخدمونهاالأعشاب

وتقلترابيةأرضيتهاتكونالأعشابمنالمصنوعةالمنازل

سم.6.إلىسم03منيقرببماالأرضمستوىعن

والأحجارالحيتانعظاممنوالأسقفالجدرانوتبنى

منمصنوعةكبيرةمنصةوهناك.بالعشبالمغطىوالخشب

عدةبهاتوجدكماوالنومللجلوستستخدمالعشب

استخدامتستخدمحجماأصغرولكنهاأخرىمنصات

الحجرمنمصنوعةمصابيحالمنازلهذهوفىالمناضد.

كذلك،الحرارةولتوفيرالإضاءةفيتستخدمالصابونى

تخزين.حجراتالمنازلبهذهتوجدكما

والثلوجالجليدعلىالإسكيموانتقل.الانتقالوسائل

استخدمواوقد.الأرضعلىيتنقلونكانواكماوالماء،

الثلجعلىالتنقلفيالكلابتجرهاالتيالزلاجات

فىوالبحاروالبحيراتالأنهارفيأبحرواوقدوالجليد،

علىسيراصيفاوتنقلوا،الحيوانبجلودغلفتقوارب

.لأقداما

،الزلاجاتمننوعينالإسكيمواستخدموقد

ذاتوالزلاجات،الخشبألواحمنالمصنوعةالزلاجمات

ألواحمنالمصنوعةالزلاجاتوكانت.الخشبيةالهياكل

تشبهوجرينلاندكندامنكلفىوالمستخدمة،الخشب

بينهماتفصلطويلتينقطعتينمنوتتكون.الطويلالسلم

ذاتالزلاجاتأما،العرضيةالخشبيةالقطعمنسلسلة

وسيبريا،ألاسكامنكلفيوالمستخدمةالخشبيةالهياكل

الأماممنأعلىإلىوتميلالسلةتشبههياكلهافكانت

الزلاجة.مؤخرةحتىالانحدارفيوتأخذ

تصنعالخشبيةالهياكلذاتالزلاجاتكلوكانت

وجرينلاندكندامنكلفىالإسكيمووكان.الخشبمن

أيضا.الخشبمنالألواحذاتزلاجاتهمصنعيفضلون

الزلاجاتهذهيصنعونكانوا،لديهمالخشبيتوفرلموإذا

الحيواناتجلدأوالحوتفكعظاممثلموادمن

المتجمد.اللحممنوأيضا،المتجمدة

بربطوجرينلاندكندامنكلفيالإسكيمويقوم

يربطحيثا!لروحية.العقدبوساطةالزلاجةفىكلابهم

فرقةتبدوبحيثمنفصلبخيطالزلاجةفىكلبكل

كلفىالإسكيموأما.الزلاجةبسحبتقوموهيالكلاب

الزلاجةفيالكلاببربطفيقومونومميبرياألاسكامن

واحد.خيطوفىواحدصففيأزواجا

بحيثالكلابمنبعددأيضاالإسكيموويحتفظ

الصيدفيهايندرالتيالمناطقأننجدولذاتغذيتها.يمكنهم

كلبينأوكلبمنأكثرإطعامفيهاالإسكيمولايستطيع

الواقعةالمنطقةفيميعيشونالذينالإسكيموأننجدبينما

يتوفرحيثاكثرأوكلابعشرةإطعاميمكنهمكنداشرق

المناطق.هذهمثلفىالصيد

الكياكوهماالقواربمننوعانالإسكيمولدىوكان

طويلزورق)وهوالكنوزورقالكياكويشبه.اليومياكو

فييستخدمونهالمناطقجميعفىالإسكيمووكانضيق(.

واحداشخصالتحملالقواربهذهوصممتالصيد.

ولقارب.شخصينتحملأنبعضهابإمكانكانوإنفقط،

حيوانأوالفقمةبجلدمغطىخشبيهيكلالكياك

السطحفىالقاربفيالوحيدةالفتحةوتوجدالكاريبو.
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قواربأما.بمفردهفيهايجلسكيواحدلشخصوتتسع

.فتحتانبهافيوجدتتسئلشخصينالتيالكياك

الإسكيمورجلكان،الكياكبقاربالإبحاروعند

لايؤثر،الفقمةأمعاءمنمصنوعةخاصةسترةعادةيرتدي

يكونبحيث،الفجوةحولالسترةيلفوكانالماء.فيها

استمرارعلىمإلحفاظالسابقوضعهإلىيميلأنبإمكانه

الإسكيموكان،القاربولدفعالإبحار.فيالقارب

وإمامسطحانطرفانلهطويلامجدافاإمايستخدمون

واحد.مسطحطرفلهأقصرمجدافا

وأأفراديتسئلعشرةمفتوحقاربفهوأليومياكأما

فيماجميعهمالإسكيمواستخدمهوقدفردا.عشرلاثني

جرينلاندشمالييقطنونكانواالذينالإسكيموعدا

إطارمنالقاربهذابنىوقدكندا.ولثسماليوغربى

يدفعونهوكانواالبحر.فيلأوالفقمةبجلدمغطىخشبي

القواربمنالنوعهذاالإسكيمواستخدموقد.بمجاديف

وقتأمتعتهمنقلفيوكذلك،الطويلةالرحلاتفى

البحريةالحيواناتصيدفيأيضاواستخدموه،ترحالهم

.والحيتانالبحركأفيالالكبيرة

طعامكليتكون.والأسماكالحيواناتعيد

كما.والأسماكالحيواناتصيدمنتقريباالإسكيمو

منهايصنعونكانواالتيبالموادأيضاالصيدأمدهم

وأسلحتهم.أدواتهممنهايصنعونأوومساكنهمملابسهم

المقامفىوالكاريبو،الفقماتيصطادونالإسكيمووكان

والدببة،المسكثيرانأيضايصطادونكانواأنهمإلا،الأول

والطيور.،والحيتان،القطبية

يقومأدولعدوالصر.المهارةسكتيرايتطلبالكياكقاربصنع

ممينهوكما،الخشبمنالورنالحفيفالقويالهيكلبشاءالإسكيمو

الكاريبو.حلدأوالبحرعحلبحلديعطوله،أعلاهبالصورة

وفيمختلفةصيدبوسائلالفقماتيصطادونوكانوا

كانواوالشتاء،الخريففصلىففىأيضا.مختلفةمواسم

الشاطئ.علىتنتشرالتيالثلو!منالفقماتيصطادون

لكي،الثلجفىفتحاتبعملتقومالفقماتكانتحيث

هذهحوليتربصونالصيادونوكان.خلالهامنتتنفس

الماءسطحعلىتطفوعندمابقتلهاويقومونالفتحات

علىمنأيضاالفقماتيصطادونكانواكما.لتتنفس

الفصلين.هذينخلالالجليديةالجبالحواف

،لتنامالثلوجعلىالفقماتتصعد،الربيعفصلوفي

مهارةتتطلبالوسيلةهذهوكانت.الصيادونفيصطادها

دقيقةكلمرتينأومرةتصحوالفقماتلأن،خاصة

نأالصيادعلىويتعينللخطر.تحسباحولهامالترقب

يقلدأنوعليهشديد،وبحرصزحفاالفقمةمنيقتر!

فصلفيأما.رأسهالحيوانرفعكلماالحيوانهذاحركات

كانفقد،الساحليةالمياهالجليديغطيلاحيثالصيف

.الكياكقوارببوساطةالفقماتيصطادونالإسكيمو

يستخدمرمح)وهوالحربونالإسكيموويستخدم

وأحجريةرؤوسذاتالرماحهذهوكانت(.الحيتانلصيد

منأوالخشبمنتصنعفكانتالرمحقصبةأما،عظمية

إلىرأسهيربطبحيثيصممالحربونوكان.الوعلقرون

يصيبعندماالقصبةعنينفصلثم،طويلبحبلالقصبة

.الفقماتأحدالحربون

رجالأحديقوم،الكياكبوساطةالفقماتصيدوعند

طرفإلىالفقمةجلدمنطويلخيطبربطالإسكيمو

يصوبوهوالخيطنهايةلمامساكإمايقومثم.الحربون

يقربمايستغرق-الإسكيمومناثنادلبنائهيقومالذي-الثلجيتبناء

شكلفىيرصانهاثمالتلج،كتلبتقطيعديقومانفقط،ساعةمن

أعلى.إلىارتفعتكلماتدريجياتصغردوائرهيئةعلىأي-حلزوني
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ويقومنجلجاكتودتسمىالتيالألعابهذهإحدىوفي.الحالكةالشتاءظلمةكألمرلطويلةساعاتقضاءفيالإسكيموساعدتالألعابممارسة

اللعسة.يكسبذلكمنيتمكنشحصوأول،السقفمنيتدلىخيطؤئيالمعلقةالعظامأحدفىفتحةعبرالقصبةتمريربمحاولةاللاعبون

الة!مةجلدمنكبيرةعوامةإلىالخيطبربطأوالرمح

بإمكانيكون،الطريقةوبهذهبالهواء.منتفخةتكون

.الهربمنالجريحالعجلمنعالصياد

!يقومالبحرثلوجعلىالفقماتصيدطريقةعنأما

رأسإل!الفقمةجلدمنقصيرخيطبتثبيتالإسكيمو

الحربون.

فيالكاريص!بصيدالمناطقمعظمفيالإسكيمويقوم

إلىالحيوانارتهذهانتقالبعدوالخريفالصيففصلي

والأ،علفالالنساءوكان.الغاباتأرضتاركةالشمال

جالالرنحوودفعهالكاريبوقطيعبمطاردةعادةيقومون

تواسالأأوبالرماحالفخاخلهينصبونكانواالذين

حفرإلر!الكاريبويدفعونالإسكيموكانوأحيانا.والسهام

الحيتانصيدبرماحأيضئاالكارسويصطادونوكانوا.خفية

وأالبحيراتعبرسباحتهاأثناءفيالكياكقوارببوساطة

ال!،ريبوبصيدبمفردهالإسكيموأحديقوموقدالأنهار.

أحيانا.السهمأوبالقوس

الإس!!يمووحرابورماحسهاممعظموكانت

أما.العظمأوالحجارةمنرؤوسذات-كالحربون-

تصئفكانتوالمسهاموالحرابالرماحوقصباتالأقواس

وأالوعولقرونمنيصنعبعضهاكانوإن،الخشبمن

المسك.ثيران

ذاتبرما!الأسماكيصطادونالإسكيمووكان

منأوالعظممنالمصنوعةالصيدبصنارةأومتعددةرؤوس

صيدفىالشباكالإسكيموواستخدم.الوعلقرون

يصطادونوكانواوسيبريا.ألاسكامنكلفيالأسماك

أما.الثلجفىفتحاتخلالمنالسنةأيامطوالالأسماك

الاحجارمنسدوداأوعوائقفيصنعونالصيففصلفي

وصيدها.الأسماكلحبسوالجداولالأنهارمجاريفي

فيتتحكمقويةأرواحاأنالإسكيمويعتقد.الدين

تعيشأرواخاوالحيواناتللناسأنيعتقدونكما،الطيعة

خالفواإذاأنهميظونوكانواالموتبعداخرعالمفي

مصيبةبأيأوبالمرض!اصابتهمتعاقبهمفسوفالارواح

.أخرى

والطقسللريحعديدةأرواحاهذااعتقادهموشمل

البحرربةروحالأرواحهذهأهمومنوالقمر.والشمس

فيوتتحكمالمحيطقاعفىتعيح!كانتالتيسيدنا،

وكانوا.الأخرىالبحريةوالحيواناتوالحيتان،الفقمات

تبعدفسوفهذهالبحرربةيرضوالمإذاأنهميعتقدون
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فىمعينةقواعديتبعونكانواولإرضائها.عنهمالحيوانات

كان،المثالسبيلفعلىالبحر.حيواناتمعالتعامل

بمثاناتيحتفظونألاسكامنأجزاءبعضفىالإسكيمو

البحرفىلمحالقائهايقومونثميصطادونها،التيالفقمات

سنة.كليؤدونهاخاصةاحتفالاتخلال

خاصة،طقوساتتطلبالإسكيموأحدوفاةوكانت

،الحيواناتبجلودالجثمانيلفونالمناطقمعظمفيفكانوا

المنطقةفيالأجرد)السهلالتندراإلىيسحبونهثم

يضعونوكانواالأحجار.منبدائرةويحيطونه(،القطبية

تستخدمهالكىالجثةبجوارالأخرىومتعلقاتهأدواته

الاخر.العالمفى-اعتقادهمحعسب-الروح

نأيعتقدامرأةأورجلاعادةالإسكيموجماعةوتضم

الشخصهذاوكان.بالأرواحالاتصالعلىالقدرةلديه

البيض.عندشامانوالإسكيمو،عندأنجاتكوكيدعى

ويعالجالجيد،الطقسلهميجلبأنشامانويحاول

الطيبةبالحظوظويأتيالصيد،حصيلةمنويزيدالمرضى

.لأخرىا

فصلفىخاصةالترول!الإسكيموأحب.الترويح

تجبرهمالطويلوالظلامالعواصفكانتحيثالشتاء،

الرجالوكان.طويللوقتبيوتهمداخلالبقاءعلى

القوةواختباراتالحبلوشدالمصارعةبألعابيستمتعون

منحبلعلىحركاتتأديةأيضاعشقواكما.الأخرى

وكانوا.الداخلمنالبيتجدرانبينمشدودالجلد

أسطوريين.أبطالعنالقصصوسردبالغناءيستمتعون

.الطبولدقاتعلىالرقصويعشقون

يستخدمونهاكانواالتيالأشياءالإسكيموزين.الفن

محفورةعاجيةوبأزراربالفراءملابسهمفزينوا.يومكل

،كماالأخرىوالحيواناتوالاسماكالفقماتأشكالعلى

بنحوتالأخرىوأشياءهموأسلحتهمأدواتهمزينوا

وأالعظميةالمنحوتاتمنالعديدصنعواوقد.ورسومات

اللعب.فىالأطفاليستخدمهالحيواناتالعاجية

وتطورتنشأتلغةيتحدثونالإسكيموكان.اللغة

الإسكيمولغةتنوعتوقد.الأخرىاللغاتكلعنبمعزل

الإسكيموولكن.المناطقحعسبضيقةحدودفيولكن

جزرفيهابما-ألاسكاوجنوبيسيبرياشرقيشمالفي

فيماكثيراتختلفعديدةلغاتيتحدثونكانوا-ألاسكا

الإسكيمو.سائرلغاتعنتختلفكمابينها

ضمطريقعنالكل!اتمنكثيراالإسكيموأنشأوقد

الكثيرواشتملبعض.إلىالمقمابعضهاأحاديةكلمات

مقا!خمسةعلىالطريقةبهذهنشاتالتيالكلماتمن

أكثرالمناطقمعظمفىالإسكيمولدىكانكماأكثر.أو

كانت،المثالسبيلفعلى.كافةللأشياءواحدةكلمةمن

هذهإحدىاختيارويعتمد.للفقمةكثيرةكلماتلديهم

وهلكبيراأوكانصغيرانفسهالحيوانحالةعلىالكلمات

عددعلىكذلكواعتمد.اليابسةعلىأمالمياهفىيعيت!

نظامالإسكيمولدىيكنولم.الأخرىالظروفمن

للكتابة.

تاريخيةنبذة

شممالفىالإسكيموأسلافنشأ.القديمالتاريح

ماإلىجاءواالإسكيموأنالعلماءمعظمويرىآسيا.شرقى

آسيابينيربطكانأرضيممرعبربألاسكااليوميعرف

000.01منيقربمامنذأمريكامنالشماليةوالمنطقة

،الشرقناحيةألاسكامنالإسكيمواتجهثمتقريبا.عام

الشمالية.أمريكالقارةالقطبيةالمنطقةتوجدحيث

ماإلىألاسكامنانتشرواالإسكيموأنالخبراءويرى

الأولىبدأت.كبيرتينحركتينفيبجرينلانداليوميعرف

الثانيةتكونأنالجائزومن.سنةهو...منمايقربمنذ

ولايعرفتقريبا.سنةا!002منأقلمنذبدأتقد

ولكن.الحركتينمنكلاستغرقتهاالتىالمدةبدقةالعلماء

سلالةكانق،الثانيةالحركةفيهبدأتالذيالوقتفي

انقرضت.قدالأولىالهجرةبحركةقامتالتىالإسكيمو

الإسكيموأسلافالثانيةبالهجرةقامواالذينهؤلاءويعد

وشمالوكنداجرينلاندمنكلفياليوميعيشونالذين

ألاسكا.شمرق

الأوروبيينأوائلمنالفايكنجئعد.الأوروبيينوصول

الإسكيمووصولبعدجرينلاندفيبالإسكيموالتقواالذين

عشرالسادسالقرنبدايةومع.ام001عامإليها

لأولبالإسكيموالأوروبيينالمكتشفينالتقاءبدأ،الميلادي

أمابأمريكا.الشماليالقطبمنالشرقيةالمنطقةفيمرة

إلابالإسكيمويلتقوافلمالأوروبيينالمكتشفينوبقيةالروس

.الميلاديعشرالثامنالقرنفي

أعدادوفدت،الميلاديعشرالتاسعالقرنوخلال

بلادإلىالأوروبيينالفراءوتجارالحيتانصائديمنكبيرة

لحسابالعملفيالإسكيموبدأذلكوبعدالإسكيمو.

البنادقعلىمنهمفحصلوا،معهموتاجرواالحيتانصائدي

ولكن.مفيدةأخرىوبضاخوالخشبوالحديدوالذخيرة

يستطعلمالتيالامراضبعضمعهمجلبواالأوروبيين

هذهنتيجةمنهمكثيرماتلذاومقاومتها.الإسكيمو

.الأمراض

صيدعلىقامتالتيالصناعةانهيارمنالرغموعلى

راجتفقد،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفىالحيتان

منكثيربدأولذلكالفراء.تجارةوهيألاأخرىتجارة

الفراء،لتجاروبيعهابالفخاخالحيواناتصيدفيالإسكيمو
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وا!حوبالإسكيموبينألاتصالزيادةذلكعلىوترتب

بعضحدوثإلىالاتصالاتهذهأدتوقدالبيضاء.

م!نتهم،المثالسبيلفعلى.الحياةطر!ةفىالتغيرات

ا!صيدمن-الفراءمقابلفيعليهاحصلواالتي-البنادق

يعيشكانكماالعيشفيالمشمرواأنهمغيرأكثر.بفاعلية

السنين.مئاتمنذأسلافهم

عند9الحياأساليببدأت.للحياةالجديدةالأساليب

ايىلإديالعشرينالقرنأوائلخلالتتطورالإسكيمو

فيمختل!،بصورالتغيراتهذهحدثتوقد.وأواسطه

وجرينلاند.وكنداوألاسكاروسيا

ارركومةسيطرت)سابقا(،السوفييتيالاتحادففي

القرنمنالعشرينياتخلالالإسكيموجماعاتعلى

والإءمكانالصحيةالرعايةلهمووفرتالميلاديالعشرين

أبلاد.افيللبيعالبضايعإنتاجعلىوشجعتهم.والتعليم

يرعونسيبريافيالإسكيموكان،المثالسبيلفعلى

.الحيواناتصيدإلىبالإضافةبعيدزمنمنذالرنةحيوان

ابىحر،فيلأنياببيعفيأيضاالإسكيموبدأكما

الصابونيوالحجرالعظممنحوتاتبيعوكذلك

.أخرىيدويةومصنوعات

نطاقعلىوالفخاخبالبنادقالصيدأدىألاسكا،وفي

معييرحدإلىالحيواناتهذهأعدادانخفاضإلىواسع

لجوءإلىذلكأدىوقد.الميلاديالعشرينالقرنبداية

ؤطمتالذيالرنةحيوانرعيإلىالإسكيمومنكثير

اصبحوقدسيبريا.صتالمتحدةالولاياتحكومةبإحضاره

.م4291عامأمريكيينمواطنينالإسكيمو

(ام1-45ا)939الثانيةالعالميةالحربأثناءوفي

ا!ابعةاالعسكريةالقواعدفىالإسكيمومنكثيرعمل

رعيهجرواولهذاألاسكا.فيالأمريكيةالمتحدةللولايات

عملعلىالإسكيموبعضحصلالحربوبعدتماما.الرنة

وبعضوالبناء،الأسماكصيدصناعةفىتمثلإضافي

ازاتادتالذينالبيضالسكانيديرهاالتيالأخرىالأعمال

اهـ!مولمنالإسكيمومعظميتمكنلمولكن.أعدادهم

افحدةالولاياتحكومةأعدتوقد.وظائفعلى

ورغمللإسكيمو.الحياةظروفلتحسينبرامجعالأمريكية

فقر.فييعيشونمنهمالكثيرلايزالهذا،

فيقلإل!الإسكيموحياةأسلوبتغيركندا،وفي

تجارةتدهورتحيث.العشرينالقرنمنالخمسينيات

اتباعبعدكبير،حدإلىالكاريبوحيوانأعدادوقلتالفراء

التطوراتهذه.طويلةلسنواتبالبنادقالصيدأسلوب

إشأتجماعاتإلىالإسكيمومنكثيرتحولإلىأدت

ال!!.اراتومكاتب،التجارةمراكزحولوتطورت

التنصيرية.البعثاتوكناشالرادارومواقعالحكومية

إليهاينظربينما،قطيدبجلدبتنظيصتقومكنداإسكيمومنام

العائلة-كهذه-الإسكيموعائلاتمنكثيريعيمش.الأسرةأفرأدبقية

علىللحصولالفخاخينصونيزالونلاولكمهمحديثةبيوتفي

.الأخرىوالبضائعبالطعاملمبادلتهاالفراء،

البناءأعمالفيوظائفعلىالعثورالإسكيموواستطاع

تكنلمولكنالمراكز.هذهفيموسميةأخرىوأعمال

كثيراعتمدولذاالإسكيمو.أفرادكلتكفيأعمالهناك

مجالفيالكنديةالحكومةتقدمهاالتيالمعوناتعلىمنهم

.الأخرىوالمجالاتالإسكان

فيالإسكيمومنكثيربدأفقدجرينلاند،فىأما

القرنأوائلإبانالتجاريةللأغراضالأسماكصيد

فىللتغيرنتيجةالتطوراتهذهجاءتوقد.العشرين

مما،الساحليةجرينلاندمياهتدفئةإلىأدىالذيالمناخ

هذهوجذبت،الشمالنحوالتوجهإلىالفقماتدفع

منأخرىوأنواعاوالسالمونالقد،أسماكالدافئةالمياه

.الجنوبمنالألمسماك

القرنأوائلمنذالإسكيموتجمعاتمنكثيرفىأنشئتاللدارس

الوصولعنعاجزينالإسكيموأطفالمعظملايزالولكنالحشرين.

فيأعلاهالصورةليالمبينةوتمإلمدرسة.الثانويالتعليممرحلةإلى

كندا.شمالي
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عاممنذدنماركيةمستعمرةجرينلاندكانت

مقاطعةأصبح!حيثام539وحتى0138

مواطنينالإسكيموأصبح،نفسهالوقتوفي،دنماركية

الميلاديالعشرينالقرنأوائ!وخلال.دنماركيين

لمساعدةبرامجالدنماركيةالحكومةأعدت،ومنتصفه

تعليماالبرامجهذهلهموفرتوقدجرينلاندإسكيمو

ذلكإلىوبالإضافة.صحيةورعايةوإسكانامحسنا

الإسكيموتدريبعلىالدنماركيةالحكومةعمل!

وجمئالمجالاتوالخدماتالصناعةفيوظائفعلى

.الأخرى

ليوماالإسكيمو

لمعظمبالنسبةللحياةالتقليديالأسلوبتغير

منمصنوعةبيوتفىالآنيعيشونفهمالإسكيمو.

.الخيامأووالاعشابالثلجبيوتمنبدلآالخشب

منالمصنوعةالثيابمنبدلآالحديثةالملابسويلبسون

وأليومياكالكياكبقواربواستبدلت.الحيواناتجلود

الثلجيةالمركباتحلتكما،المحركاتذاتالزوارق

وبالإضافة.الكلابتجرهاالتىالخشبيةالزلاجاتمحل

الهتقليديةالمعتقداتمحلالنصرانيةحلتذلك،إلى

للإدممكيمو.

العالممعاقتصاديايتنافسوناليومالإسكيمووأصبح

فقد،عاموبوجه.الطيعةعالممعالتنافسمنبدلآالمعاصر

الحياةأساليبمعوروممياجرينلاندإسكيموتكيف

وكنداألاسكافيالإسكيمومعظميعانىبينما،الجديدة

أساليبهماندثارعننتجتأخرىومشكلاتالبطالة

.الحياةفىالتقليدية

فييعيشونالذينللإسكيموالإجمالىالعددويقدر

نسمة021!...نحووكنداوجرينلاندوألاسكاروسيا

-ا059منالمدةفيالإسكيموعددتضاعفوقد

وجاءت.سريعةبصورةيتزايدعددهمولايزال،ام079

ظروفوتحسنالصحيةالرعايةلتحسيننتيجةالزيادةهذه

المعيشة.

منشخص005.1منيقربمايعيع!روسيا.

رعيعلىلسيبرياالشرقىالشماليالطرففيالإسكيمو

يعيشونكماأخرىوحيواناتالبحرأفيالوصيدالرنة

وتقدم.اليدويةوالمصنوعاتالمنحوتاتبعضإنتاجعلى

الإسكيموأنمنارغموسألاسكا.!ي،أعلاهالصورةفيتظههركالتىمدنفىيعيشودالذينالإسكيموبيراستحدامهاشاعاليجيةالسيارات

هذهولاتزال.تختصلمالتقليديةالزلاحاتأنإلا،الكلا!تجرهاالتيمنبدلأالثلحيةالسياراتهدهالآنيستخدمونالماطقمعظم!ي

التلحية.السياراتتجرهاماوعالباتستحدمالرلاجات
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واتدماتوالإسكانكالتعليمكافةالخدماتلهمالحكومة

.لأخرىا

423".،منيقربماألاسكافييعي!شألاسكا.

منيقر/بماالعددهذاويشملالإسكيمو.منشخص

سبقالإسكيمومنجماعةوهمالأليوتيين،من،00،8

الأ)يوتيينمنكثيرويعيش.الأليوتيةالجزرفيالعيشلهم

انظر:أيضا.الأليوتيةوالجزرألاسكاجزيرةشبهفياليوم

الأليوتيون.

تقطنبينما،المدنفيألاسكاإسكيموبعضيعيش

علىغذائهـمفىمعتمدينصغيرةمستعمراتفيالأغلبية

وقد:االبطالةالباقونويعانيوالأسماكالحيواناتصيد

صكومةعلىالإسكيموويعتمد.مؤقتةأعمالأيجدون

الأ.خرى.والخدماتالإسكانمجالفيالمتحدةالولايات

براهـجهامنوسعتقدالحكومةأنمنالرغموعلى

بكملوالمالشبابغالبيةأنإلاكبير،حدإلىالتعليمية

.الثانويتعليمهم

حياةفيالأملألاسكاإسكيمومنحتاواقعتانوهناك

الأهـريكيالكونجرسأصدرام،719عامففي.أفضل

أمريكي،دولارمليون5.269بتوفيرالحكومةيلزمقانونا

أراضيمنهكتارمليون61منيقربماواستصلاح

والهنودوالأليوتيين،،الأصليينالإسكيمولصالحألاسكا

اششجابةالقانونهذاالكونجرسأصدروقد.الأمريكيين

بحياةيطالبونأخذواالذينوالهنودالإسكيعولمطالب

منأيضصاالإسكيمواستفادكما.طويلزمنمنذأفضل

لثحاليفياكتشفالذيالضخمالنفطحقلتطوير

.م6891عامألاسكا

لثخص52!...منيقربماكندافيكندا.

مع!صاكنوفيالمدنفيأغلبهميعيمىالإسكيمو،من

علىأيفامنهايحصلونكما.الحكومةلهموفرتها

أضصى.ومساعدات،صحيةورعايةماديةمعونات

عملفرصلايجدونكندافيالإسكيمومعظمولايزال

الح!!ومةشجعت،المشكلةهذهولمواجهة.دائمة

وا-ضفللألممماكالتجاريالصيدعلىالإسكيمو

فيخاءسبوجهالتنطماتهذهنجحتوقد.اليدوية

علىشهرتهـاذاعتالتيالصابونيالحجرمنحوتاتبيع

وقد.المتحدةوالولاياتكندامنكلفىواسعنطاق

-تطمةزيادةكندافيللإسكيموالتعليميةالفرصزادت

العشرين.القرنخمسينياتمنذ

000.05منيقربماجرينلانديقطنجرينلاند.

منهص!نإلىمعظمهمينتمىالإسكيمو،منشحخص

أنهمعل!،يصنفونهمالخبراءولكن.والأوروبيينالإسكيمو

الإسكيمو.من

الدخلمصادرمنمهمامصدراأصبحتالصابونيالحجرمنحوتات

الصخرمنتصنعالمنحوتاتوهذهالكندييين.الإسكيمومنكبيرلعدد

الولاياتمنكلفيشهرتهاذاعتوقد.الحيواناتعظامأوالناعم

وكندا.الأمريكيةالمتحدة

فيالمدنداخلجرينلاندإسكيمومعظمويعمل

فهمجرينلاندشمالإسكيموأما.الأسماكصيدصناعة

الفقماتصيدعلىيعيشونلايزالونالذينالوحيدون

منالكثيريتبعونأيضالايزالونكما،أساسيبشكل

معظميتلقاهالذيالتعليمأما.الحياةفيالتقليديةأساليبهم

التعليممرحلةإلىيصلفلاجرينلاندفيالإسكيمو

الإسكانخدماتلهمتقدمالحكومةتزالولا،الثانوي

.الأخرىوالمعوناتالصحيةوالرعاية

الدراسةمعينات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الفظالإجلو

الفقمةالغرديالشمالالإقليم

الكاريبولاسكاأ

برقا،الكياكلأليوتيونا

بسلملاارالتندا

الشساليةالقطيةالمنطفجرينلاند
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الموضوعصرعا

الإسكيموأرافى

المماخ-أ

والحيوأناتالباتاتب

للحياةالتقليديةالطريقة

الجماعيةالحياة-أ

الطعام-ب

الملابسخ

المسك!

الانتقالوسائلهـ-

تاريخيةنبذة

اليومالإسكيمو

روسيا-أ

ألاسكا-!

والأسماكالحيواناتصيدو

الدينز

الترويحح

الفن-ط

اللغةي

خ-كندا

ندجرينلا

2

4

ه

6

7

8

لالإسكيمو؟التقواالدي!الأوروبييرأولمن

الإسكيمو؟استخدمهاالتىالقواربنوعما

عرقيا؟الإسكيموالعلماءيصنفكيف

الملابس؟عملفىالكاريموجلدالإسكيمويفضللماذا

الإسكيمو؟معظملدىالجديدةالحياةبدأتمتى

الإسكيمو؟يقطسهاكانالتىالمساكىلوعيةما

؟ام059عاممدلسرعةالإسكيموأعدادزادتلمادا

الليل؟مشصفشص!بأرضالإسكيموبلادتسمىلماذا

الإسكيمو؟نشأأين

ينموالعشبيةشبهالنباتاتمنمعمرنباتالأسل

المياهفىوأحيانا،والمروجالمستنقعاتفيعامبوجه

الحقيقىالأسلوينتميالسمار،أيضاويسمى.الراكدة

سيقانالنوعهذامنوللنباتات.واحدةفصيلةإلى

أزهارهاأما،الأوراقمنصفوفثلاثةلهامستديرة

أحياناالسيقانوتمتلئ.اللونبنيةأوللاخضرارفضاربة

الكثيرعلىالصغيرالبذورجيبويحتوي.أبيضبلب

.الترابتشبهالتىالبنيةالبذورمن

فيينموشمائكداكنأخضرنباتالرفيعوالأسل

معظمأما.الرطبةوالحشاشالممراتفيالأحيانمنالكثير

الرطبة.المروجأوالمستنقعاتفىفتنموالأخرىالأنواع

والكراسي،والحصائرالسلالصناعةفىالأسلويستخدم

،للشموعفتيلايستخدمالسيقانثبكانما،وقتوفي

يطلقمختلفةنباتاتوهناك.الأسلشمعةيسمىوكان

الكنباث،فنبات،كذلكليستولكنها،الأسلاسمعليها

،الحصانذنبأوالكشطأسلباسمأيضايعرفالذي

فهوالتيفاءأما.الحصانذنبانظر:السراخس.إلىينتمي

.السعدياتمن

التيفاء.أيضا:انظر

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:الحاد.الأسل

الحاد(.)الأسل

وإفريقيا.الهندشمرقفىتنموأشجارالهئديالأسل

وخمسينمائةمنأكثرإلىالأشجارهذهجذوعوتنمو

تنموخطافاتبوساطةالمجاورةالأشجارحولوتلتفمترا،

.الأوراقعلى

الهنديالأسلفيهاينموالتيالبلادأهالييستخدم

تسمىمتينةليفيةمادةاستخراجفىالشجرجذوع

الأوروبيونويستوردوالحصير.الحبالمنهايصنعالروطا!،

أيديمنهاليصنعواالهنديالأسلجذوعوالأمريكيون

السفنوسارياتوالسلالوالأثاثوالعصىالمظلات

وينثنيمتينالهنديالأسلوخشب.الكراسىوقواعد

يأقيالهنديالأسلأنواعوأفضل.طويلةمدةويبقىبسهولة

الأسلمنجيدةأخرىأنواعوتأتىبورنيو،جزيرةمن

ويعد.وسومطرةوسريلانكاوماليزيابورمامنالهندي

وذلك،الخارجإلىلشحنهاالهنديالأسلجذوعالعمال

561.بينيتراوحمنهاكلطولألواحهيئةعلىبتقطيعها

الخارجي.والغلافالاوراقمنهاينزعواأنبعدم

نأكما،يؤكلثمرالهنديالأسلأنواعولبعض

مننوعاباعتبارهاأحياناتؤكلقدالصغيرةالبراعم

.الخضراوات

.السلالصناعةأيضا:انظر

سلكينتصئمنالأسلاكمننوعالشافكهالأسلاك

.شوكمنفواصلوعليهابعضمعبعضهايجدلأكثر،أو

الماشيةحظائرحولوخاصة،السياجعملفيوتستعحل

.والأغنام

الهضابفيالأمريكيونالمستوطنوناستقرعندما

الشجيراتزرعوانادرا،فيهاالحطبكانالتيوالسهول

المكلورةأمثالشمجيراتواستعملواالحظائر،لتسييج

بحيثكثيفبشكلتنموالتىالأشواكذاتالبرتقالية

اختراعفكرةوجاءت.الحيواناتتحتجزأنيمكن

.الأشواكذاتالشجيراتهذهمنالشائكةالأسلاك

فيبإلينويكالبديمنوهوغليدنجوزيفأدخل

لأولتجارياالشائكةالأسلاكالأمريكيةالمتحدةالولايات

استعمالالماشميةأصحابقاوم.ام874عامفيمرة

تسييجمنالفلاحينصغارمكنلأنهالشائكةالأسلاك

يستعملونهاكانواالتىالحكوميةالأراضىحولالمساكن

حذابذلكالشائكةالأسلاكفوضحت،مجانيةمراعى

فىالاستقرارمنالفلاحينصغاروتمكن،المفتوحللمرعى

.محددةأراض



قبهلتهم،والوثيةالضكمظاهركلمنمتبرئينلهلاشريكواحدبإلهتمسكهممعاشين،الكعبةحوليلتفونعميقفجكلمنأتواوقدالمسلمون

المكرمة.بمكةللناسوضعبيتأول،الحرامالمسجد:الأرضبألاعوبأطوصورةأبهىفيواحد،ودينهمواحد،وإلههم،واحدة

لإسهلاما

صحمدرسولهعلىاللهأنزلهالذيالتوحيددينالإسلام

البشريبلغهبأنوكلفهعفيطالهاشميالقرشيعبداللهابن

ا)سابعالقرنفيالعربيةالجزيرةفيانتشروقد،كافة

الم!مورة.أقطارجميعفيالعصورعبرانتشرثم.الميلادي

بعد%اءوقد،للبشريةالأخيرةالسماويةالرسالةوالإسلام

وا"لإنجيلالتوراةمنيديهبينلمامصدقاوالنصرانيةاليهودية

عايهم،أنزلمماوحرفواالكتابأهلبدلممالكثيرمبينا

خاتموهم!.والاخرةالدنيافيالسعادةأسبابكلمتضمنا

جاءوقد.وروحها.وجوهرهاجميعاالسماويةالأديان

دينيةأمورمنبالمجتمعيتعلقماكللمعالجةالإسلام

وهو،حياةونظامدينفهووسياممية،واقتصاديةواجتماعية

ورفعوالتخفيفالتيسيردينأنهكما،عامسماويتشريع

الأمرالمرءيسلمأنهوأيضاوالإسلامالعباد.عنالحرج

يأتمروأ)،،عليهويتوكلإليهويسكنلهيذعنوأنلله،كله

عنه.نهىعماوينت!،بأوامره

الدينيكلها،الفردأمورينظم،متكاملنظاموالإسلام

الحياةمناحىكل)قانونه(شمريعتهوتعالج،والدنيويمنها

والحرلسوالاقتصاديوالسياسيمنهاالديني،المجتمعفى

.والتربويوالاجتماعي

،الدياناتأكبرإحدىاليومعالمفىالإسلامويشكل

وربعالبليونحوالياليومفالمسلمونانتشارا.وأكثرها

عدة،وثقافاتوقومياتأجناسبينمفرقون،نسمةالبليون

غربفينيجيرياإلىاسيافيالفلبينجنوبيمنممتدة

حوالىوهناك.الإسلاميةعقيدتهمالوحيدرابطهمإفريقيا،

نأكما.الغربىالعالمفييعيشونالمسلمينمن%ا8

نأحينفي،إسلاميةمجموعةأكبرتضمإندونيسيا

الشرفمنطقةسكانمنالغالبيةيشكلونالمسلمين

وجنوب،الهنديةالقارةشمبهمنطقةوكذلك،الأوسط

أقلياتوهناكإفريقيا.منشالممعةوأماكناسيا،شمرقى

السوفييتيبالاتحاديعرفكانمافيبهايستهانلاإسلامية
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غربيهاوأوروبا،الأمريكتينفيوكذلك.الصينوفى

ووسطها.وشرقيها

الإسلاميةالتعاليم

الكريم،القرآنتضمنهاالإسلامبهاجاءالتيالتعاليمإن

علىالمنزلتعالىاللهكلامهووالقرآن.المطهرةوالسنة

جبريلبوساطة،العربىواللسانالجليبالوحي!لم!صهمحمد

المتحدي،بتلاوتهالمتعبدتواترا،إليناالمنقولالسلامعليه

الختوم،بالفاتحةالمبدوءللإعجاز،منهسورةأقصربمثل

وقوعبحعسبمفرفا)أيمنجمانزلوقد.الناسبسورة

للنبىوكان.الكريمالقرآ!انظر:(.نزولهأيامالأحداث

سعفعلىبعضهيكتبونالوحى،كتابهم،كتابعيط

ثابت.بنزيدوأشهرهم،ذلكشابهوماوالعظامالنخيل

،الرجالصدورفيمحفوظامجملهفيظلالقرآنلكن

بالتواترالقراننقلوقد.ذاكرتهمبقوةالعربعرففقد

آلتثمعنهاللهرضيبكرأبيعهدفيصحففيوكتب

قدالقرآنيكونوبذلكعنهاللهرضىعمرإلىالصحف

كلمناللهحفظهوقدبالصدور،محفوظامكتوبانقل

رضىعفانبنعثمانالثالثالخليفةوكان.وتبديلتغيير

نسخهواحدمصحففىالقرانجمعالذيهوعنهالله

الموصدالمصحفوهو،الإسلاميةالأقطاركلعلىووزعه

أبدايبدلأويغيرلمالذي(،عثمان)مصحفالانلدينا

اليومالموجودفالقرآن،ثمومنظ!سد،النبيعلىأنزلفيما

لاقرنا،عشرأربعةقبلعهطعليهأنزلالذيالقرآننفسهو

تبديل.ولافيهتحريف

وهو،المسلمعقيدةأساس-المنزلاللهكلام-والقرآن

وبينوتعالىسبحانهالخالقبينالعلاقةأساسيةيعاللصفة

والأمن،العدليسودهمجتمعلقيامويؤسس،مخلوقاته

ويضع،الاخرةوفيالدنيا،فىالبشربصلاحيهتمأنهكما

الشريف.للمصحفمخطوطة

والاقتصاديةالدينيةنواحيها،كلفيحياتهملأوجهالإطار

العقيدةأيمس!لهميوضحأنهكما،والسياسيةوالاجتماعية

اللهوحدانيةعلىوالمدنيةالمكيةسورهفىيؤكدفهو.الحقة

لاالذيالقهار،ومدبرهالخلقخالق،وتعالىسبحانه

يجبولا،العبادةتجبلاوالديالأبصار،تدركه

له.إلاوالتسليمالخضوع

فييؤكد،المطلقالتوحيدنظريةيقررأنبعدوالقرآن

عنإرادتهحقققدوتعالىسبحانهاللهأنكثيرةمواضع

آخرهووالقران،مكتوبةبرسالةجاءواالذينالرسلطريق

موافقفهو،ثمومنمنها،سلفلماتتمةوهوالرسالاتهذه

وأنهموغيروابدلواأنهمالكتابأهلعنالقرآنوتحدثلها.

الله،عندمنهذايقولونثمبأيديهمالكتابيكتبونكانوا

وعملوااللهأطاعواأنهمولووالإنجيلالتوراةيقيموالموأنهم

اللهوطاعةيطيعوا.لمولكنهمسعداء،لكانواعليهمأنزلبما

ثوابوهناكالبشر.كلعلىواجبة-القرآنيقررهاكما-

وقيامة.وبعثونار،وجنة،وعقاب

)الساعة(القيامةأن،كثيرةمواضعفى،القرآنويكرر

الموتىفيقومالصور،فىوسينفخ،وحدهاللهإلايعلمهالا

حيث،جزاءهإنسانكلفيلقى،وينتشرونقبورهممن

يأمحسنا،كانفإن.كتابهكلويعطى،الأعمالتوزن

منفهوبيمينهمكتابهميأخذونالذيناليمينأصحابمن

منفهوالشمالأصحابمنمسيئاكانوإن،الجنةأهل

النار.أهل

ومرتكبيالكفار،عذابعنالقرآنتحدثوقد

أيضاأكدلكنه،عليهوأكدكثيراذلكورددالمعاصى

،محدودةغيراللهقدرةوأن،والتسامح،الإلهيةالرحمة

فليس.لهشبيهلاوأنشيء،كلوسعاوعلمهرحمتهوأن

فىلكنهعنها،وبعيدالخلوقاتفوقوهوشىء.كمثله

إحدىالمهمةبهذهتقومحيثعمانفيللفتياتالقرآنتحفيظ

اللة.لكتابالحافظماتالسيدات



ا،سلمينلأبماءالإسلاميالمركزينظمهاالتيالقرآنتحفيظفصولأحد

.لندنفي

وأوضححالوريد.حبلمنالإنسانإلىأقربنفسهالوقت

ىتموبة،معصيةكللمرتكبوقرر،المعا!يأنواعللبشر

ذكرفقا-وكذلكالنار،عقوبتهوجعل،باللهالشركفحرم

فق!كلماصهعمدا،أحداالبشرمنقتلفمنالكبائر،منكثيرا

المىلممين.أمنوزعزعةالأرضفيالإفسادوكذللث.القتل

وا!وصىالخمر،وشربوالزناالرباالإسلامحرموقد

الصالح.والعمل،بالتقوى

الاجتصاعية،الحياةمناحيمنلكثيرالقرآنوتعرض

ابضمعفىوزنهلهعضوابوصفها،بالمرأةفأوصى

مهضصمة،كانتأنبعدحقوقهاقررحيث،الإسلامي

يجبعيبايعتبرونهاالجاهليونكانأنبعدالاعتبارومنحها

وكانتالصغر،فىبناتهميئدونبعضهمفكان،إخفاؤه

زوجاتالابنفيرث،وتباعتورثكالمتاععندهمالمرأة

صغوقهاوقرر،القرآنفورثها،ميراثللمرأةيكنولم.أبيه

عدم،الزقيخافإذاعليهايتزوجألاوأمروأما.وزوجةابنة

الأمورهذهفيالنساءبينالقلبىالعدلأنقرركما،العدل

كما.الزوجحرصمهمامستحيلأ،يكنلمإنصعب

بهحا،والرأفةالوالدينمعاملةبحسنالقرانأوصى

واووصىضيق،أوضجردونكاملةحقوقهماوإعطائهما

اكحديوعدم،معاملتهبموبحسن،والأيتامبالأراملخيرا

اليتيممالياكلالذيوجعلوأموالهه!حقوقهمعلى

ادحذير،أشسدذللثمنوحذرنارا،بطهفىيأكلكالذي

ول!جرهملهمفقرر.والمساكينالفقراءإلىبالإحسانوأمر

اهـجعل،المسلمينأغنياءعلىفرضهاالتيالزكاةفيحقا

حضكما،والجنةالثواب-كانأيا-الصالحالعملجزاء

ا،!املةوحسن،الذاتونكران،والصدق،الأمانةعلى

صالحاعضواالفردمنتجعلالتي،الحميدةالصفاتوكل

مجتمعه.في

فقد)(ثمومن،الحريةعلىوالإسلامالقرآنأكدلقد

اطخدود،لهووضع،فضيقه،الرقلموضوعالإسلامتعرض
74مسلال!ا

فىالإسلاميالمركزفيالأساتذةأحديدعلىالقرآنتلاوةفيدرس

ببريطانيا.كاردل!

فقد.الإنسانكرامةعلىفيهحافظإنسانياعلاجاوعالجه

فجاء،الإسلامقبلمامجتمعاتفيشائعانظافاالرقكان

البشراصطميادويمنع،والاسترقاقالنخاسةليمنعالإسلام

الحربحالةهيواحدةحالةفيالرقوليبيح،وبيعهم

مثلفأسرى،وأهلهالإسلامضدعدومنالمعلنةالعدوانية

بهذاإلارقالإسلامفييوجدولاالأرقاء،همالحربتلك

اختطافولا،نهبولاغزو،ولا،نخاسةفلا،السبب

،بقسوةالرقيقمعاملةمنعالإسلامأنكماكبير.أولصغير

لعتقهم،عدةأسباباوأوجد،معاملتهمحسنعلىوحض

إزالتهايجبلذا،ومكروهةطارئةحالةالرقأنيرىلأنه

السبل.بشتى

علىبقصرهالرقمصادرتضييقإلىالإسلامعمد

فيالرقاببعتقالأفرادوألزم.الشرعيةالحربأسرى

تعالى.اللهإلىقربىباعتبارهفيهورغبهم،الكفارات

29.النساء:!مؤمنةرقبةفتحريرخطأمؤمناقللومن)

وقرر.الرقابعتقالزكاةأبوابمنالإسلامجعلكما

اجتماعيةعلاقةالرقمنتجعللدرجةمعاملتهمحسن

فقالخيرا.عئ!النبيبهموأوصىأغراضها،استنفدت

تحتاللهجعلهم)خدمكم(خولكمإخوانكم)هم

ياكل،ممافليطعمه،يلىهتحتأخوهكانفمن،أيديكم

كلفتموهمفإنيغلبهمماتكلفوهمولا.يلبسمماوليلبسه

ومن.وغيرهأحمد،مسندفيورد،صحيححديث(.فأعينوهم

،الصلاة..)الصلاةوالسلامالصلاةعليهبهأوصىماآخر

الرقلفظذكرعنينهىكانكما(أيمانكمملكتوما

وفتاتى.فتاييقولوإنما،وأمتيعبدييقولفلا،نفسه

حقللرقيقالإسلامجعلفقدالأرقاء،لعتقوتسهيلا

مقررمبلغمقابلسيدهمنحريتهيشتريأنوهو،المكاتبة

ولد،أمفهيولداأنجبتإذاالأمةأنقرروكذلك،المالمن

بهبةفيهاالتصرفلسيدهاوليس،الرقيقغيرمركزولها

العديديتلمسالإسلامأنكماحرا.ولدهاويكونأوبيع
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م!الحضراءالقبةوتظهر،المنورةبالمدينةالشريفالنبويالمسجد

المسحد.داخلالمسلميرمنومحموع!الحلص

بالعتقينطقأنالسيدمنفيكفى،الرقيقلعتقالوسائلمن

روىوقد.ذلكغيرأومكرهاأومازحاكانولو،ليقع

أنهالمسيببنسعيدعنسعيد،بنيحيىعنمالكالإمام

".والعتقوالطلاق"النكاح:لعبفيهنليسثلات:قال

بهم،فأوصى،الرقيقبأمراعتنىالإسلامفإنوهكذا

عتقهم.علىوشجع

الأساسيةالمعتقدات

مكالأمنهماكليوضعقدلفظانوالإيمانالإسلام

لأوامرهوالانقياداللهلمشيئةالتسليمهووالإسلامالآحر.

القلبفيوقرمافهوالإيمانأما.عنهنهىعماوالانتهاء

،الظاهرةالأعمالإلىالإسلاميشيروقد.العملوصدقه

يؤمنأن:والإيمانالاعتقاد.إلىالإيمانيشيرحينفي

وبالقدرالاخرواليوموكتبهوملائكتهورسلهباللهالمسلم

.وشرهخيره

وخالق،العدممنالخلقخالقلكونه.باللهالإيمان

فيحليفةالإنسانوجاعل،فيهنوماوالأرضالسموات

منوأعطاه،الأخرىالكائناتكللهسخرحيث،الأرض

عبادته،غيرمنهيطلبولم،لحمألماكلومن،فضله

دونذنبلكلرحيمغفورفهو،بهالإشراكوعدموطاعته

علوهعلىوهو،عبادهصدورفيبماالعالموهو،الشرك

وهوالوريد،حبلمنعبادهإلىأقرب،الخلقعنوبعده

يحاسبهموعليهاوكبيرها،صغيرها،أعمالهملكلالمحصي

وأعطاهم،والباطلالحقطريقلهمأوضح،البعثيوم

وهوالرشاد.سبيلإلىبهاوليهتدوابها،ليتفكرواعقولآ

ليسالذي،بعظمتهالمتعالي،لحلقهالمدبر،عبادهعنالغني

شيء.كمثله

تراهملا،الغيبعالممنجزءلأنهم.بالملا!لكةالإيمان

نورمنوعلاجلاللهخلقهم.الحواستدركهمولا،العين

ويفعلون،أمرهممااللهيعصونلافهم،وعبادتهلطاعته

علىحفظةوهم،خلقهإلىاللهرسلوهم.مايؤمرون

أعمالبكتابئاللهكلفهمنومنهم.اللهيستغفرون،عباده

ومنهم.أع!الهميكتبونوالشمالأليمينعنفهم،خلقه

فىوسؤالهم،الموتعندعبادهأرواحبقبضاللهكلفهمن

الملائكةاللهأمرعندماربهعصىالجنفمنإبليسأماالقبر.

غيرالكائناتمننوعوالجن،السلامعليهلآدمبالسجود

والشرير.الخيرمنهمنار،منخلقوا،والملائكةالبشر

الله.مخلوقاتأعلىهموالملائكة

بالكتببالإيمانمطالبالمسلملأن.بالكتبالإيمان

)العهدوالإنجيل(القديم)العهدكالتوراةورسالاتها،

التصديقهوبالكتبالإيمانومعنىوغيرهما.الجديد(

تلككلأنذلك.كالقرآناللهعندمنبأنهااليقيني

الفردالأحداللهعبادةهي،واحدةحقيقةتؤكدالرسالات

لتلكوالمتممةالخاتمةالرسالةهووالإسلامالصمد.

النبيينخاتمهوصننطإيدمحمدوالنبي،الماضيةالرسالات

الأزمانلكلفهي.بعدهرسالةولانبيفلا،والرسل

كافة.وللخلق،والأماكن

عليهماللهصلوات-بهمالإيماندلأن.بالرسلالإيمان

منفلابد،عليهمأنزلتالتيالمنزلةبالكتبالإيمانيحبع-

أحدبينلايفرقالرسلكل،ورسلهوكتبه،باللهالإيمان

جميعا(،السلام)عليهمعيسىوحتىآدممنذ،منهم

خوارقبعضهمأتىوقد.اللهعندمنمرسلونفكلهم

ثم،اللهعندمنوإنماعندهممنهيفليعست،ومعجزات

حدثوما،قصصهمفيبالتفكرمطالبالمسلمإن

التأكيدولمسيجد،والعظاتالعبرسيجدففيها،لأقوامهم

قدوالرسلالأنبياءكلأنوعلى،اللهوحدانيةعلىالمطلق

فكلهمالأحد.الواحدللهالعبادةوياخلاصبها،نادوا

قومهم،وعارضهم،الرسالةتبليغفيعانواماعانوابشر

فىغلبتالتيهىاللهكلمةلكن،وعذبوهموكذبوهم،

عيسىإن:النصارىقولبشدةيشجبوالقرآن.النهاية

الله،ابنعزيراإن:قبلهممناليهودقولأو،اللهابن

بشرعيسىإن:ويقول،الأقوالتلكعلىالنكيرويشدد
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ولادته،فيالإعجازمبينا،مريمإلىألقاهااللهكلمةوإنه

وهو-بشر.لكنهذلك،وغيرالمهد،فيوهوحديثهوفى

اللهرؤكهبللهم،ذلكشبهوإنما"يصلبلم-عيسىأي

كلهاأالرسالاتهدفأنالقرآنيؤكدأخرىومرة.إليه

خاتمءتيطمحمداوأن،وحدهاللهعبادةوهوواحد،

ورسله.أنبيائه

اعدادهدفهأنالإسلاميقرر.الاخصباليومالإيمان

هيوإنماقرار،بدارليعستفالدنيا،الاخرةللحياةالناس

والجنة،والعقابوالثوابوالخلود،البقاءداربمللاخرةمعبر

الةجامة،يومأعمالهمعلىسيحاسبونالخلقوأنوالنار،

جنة،فخيرخيراعملهمكانفإن،أعمالهموستوزن

وجصور.مهينوعذابنارفشر،شراكانوإن،ونعيم

لاخلق،وترهيباترغيبا،بالتفصيلالقيامةيوممشاهدالقران

نعيمعرقثم،الحسابودقة،القيامةأهوالعنويتحدث

وماال!فيوحورها،الوارفةوظلالها،الجاريةوأنهارها،الجنة

قلبعل!،خطرولاسمعتأذنولارأتعينلاممافيها

و!ذابهاوسعيرها،وجهنمالنار،القرانويصفبشر،

عنبأنفس!3بعداوطاعتهاللهبتقوىالعبادويأمر،المقيم

ونعيمه.جنتهفىوطمعا،العذابذلكمثل

فيمايجريكلأنالإسلاميقرربالقدر.الإيمان

تبعاويف!وقدرهاللهلقضاءوفقايجري،فيهويقعالكون

وهـشيئتهالإنسانقدرةتأكيدمع،الأزليوعلمهلمشيئته

أءتمالمنبهيقومعماوالمسؤوليةبالتكليفالمرتبطة

اختيارية.

الإسلامأركان

إلاإلهلاأنشهادة-ا:هىخمسةالإسلامأركان

إيتاء3-الصلاةإقام2-اللهرسولمحمداوأن،الله

لمنامالحماللهبيتإلىالحج5-رمضان4-صومالزكاة

سبيلا.ذلكإلىاستطاع

ابهما،نطقإذامسلماالشخصيصبح.الشهادتان

و-!دانيةوهو،الإسلامبهماجاءبأهممقرابذلكويصبح

كلهوالأءرله،العبادةوأن،وربوبيتهألوهيتهووحدانية،الله

أرسلهالذيرسولهعي!محمدابأنثم،لهشريكولا،له

القويم.اللهدينإلىكلهمالخلقلهدايةالحقةالرسالةبتلك

وجوهرها.،الإسلاميةالدعوةصلبوالشهادة

ففي،اللهلعبادةالمسلمينعلىالصلاةوجبت.الصلاة

والمسلم.لهبالعبوديةوأحساسللخالقخضوعأدائها

وعندالفجر،عنديوميا،مراتخمسالصلاةيؤدي

نفسهيطهرأنبعدفالعشاءفالمغربالعصر،عندثمالظهر،

يؤدي،.اللهمنللقربوذهناروحاويعدهابالوضوء،

اكعبةاحيث،المكرمةمكةنحومتجها،الصلاةالمصلم

،القرانمناياتبعضمرددا،كافةالمسلمينقبلة،المشرفة

والتسبيحاتالتكبيراتمثل.الدينيةالصيغوبعض

فيأومنفردةبصورةالصلاةتأديةويمكنإلخ،...والأدعية

طاهرةالأرضتكونأنعلىفيه،نفسهالمرءيجدمكانأي

!طالجماعةصلاةأنعلى-نجاسةكلعنبعيدةأي-

المستحبة.

وركوعللقرآنوقراءةقياممنالصلاةوتتكون

الصيغوبعض.القرانقراءةمعللتشهد،وجلوسوسجود،

فيتقاموقد-المسجدفىالجماعةصلاةوتكون.الأخرى

متراصةصفوففيالمصلونيقفوفيها-آخرمكانأي

)أيالصلاةيؤمالذيايإمامويقف،جنبإلىجنبا

وقتولكل.القبلةمستقبلأ،المصلينمقدمةفييقودها(

بهينادي،للصلاةالنداءصيغةهو،أذانالصلاةأوقاتمن

كماالصوتمكبراتمنأوالمسجد،مئذنةعلىمنمؤذن

انظر:.معينةصيغةوللأذانهذا.يومنافيالمؤذنونيفعل

.الأذان

!عالمفروضةالجماعيةالصلاةهىالجمعةوصلاة

لاأوالنعساءتحضرهاوقدالمسجد،فىوتؤدى،المسلمين

صلاةوتسبق.وبيوتهنلأولادهنرعايتهنظروفحيسب

العربيةباللغةالإماميلقيهماخطبتان(ركعتان)وهيالجمعة

يجلسهاخفيفةجلسةبينهماوتفصل،أخرىلغةبأيأو

اللغةبغيرالصلواتكلفيالقرآنقراءةيجوزولا.الإمام

تبصيرإلىالجمعةخطبةفيالإماميتعرضوقد.العربية

،الناستهمالتيالأموربعضمناقشةأو،بدينهمالناس

إلق...اقتصاديةأواجتماعيةأوكاشاسياسية

هدفعلىواجتماعهماتحادهمالجماعةصلاةوتمثل

علىالعاملون،اللهعبيدبأنهمالإحساسوهوواحد،

بربوبيته،والمقرونمنه،الخائفون،إليهالمنيبون،طاعته

.الصلاةيؤدونوالمسلمونالدوحةمدينةفىالكبيرالمسجد
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وتعاطف،المسلمينبينوتآلفجمعوهي.ووحدانيته

.الصلاة:انظر.بينهم

.الصلاةبعدالإسلامأركانأهممنالزكاة.الزكاة

عليهمايقوماللذانالأساسيانالعمودانوالصلاةوالزكاة

وإخراج،والنظافةالتطهر:الزكاةكلمةوتعني.الإسلام

الإنسانلأن،المعنىبهذازكاةهوللمساكينالمالمنجزء

فرضتالزكاةأنالقرآنويذكر.ونفسهمالهبذلكيطهر

علىأيضامفروضةوأنها،السابقينالأنبياءأمعلى

لماقامةدائمامرتبطاالقرآنفيذكرهاويأتي،المسلمين

همحقاالمؤمنينأنعدةآياتفييقررفالقران.الصلاة

لقوةاختباروالزكاة.الزكاةويؤتونالصلاةيقيمونالذين

التكافلوسائلمنوسيلةأنهاكماالعبد،إيمان

الاجتماعي.

الثمانية،الزكاةمستحقيمراتعدةالقرآنذكروقد

)جمعجمعهاعلىوالعاملون،والمساكينالفقراءوهم

الضرورةتقتضيالذين)وهمقلوبهوالمؤلفة(،الزكاة

وينضم،الإسلامعنالدفاعاجلمنالأموالبعضمنحهم

الطمأنينةإدخالالأمريقتضىممنحديثاأسلموامنإليهم

نأيريدونالذينالرقيق)وهمالرقابوفي(نفوسهمإلى

أيضا،الزكاةيستحق(.سيدهممنحريتهميشتروا

أيضايستحقهاكما(الديونأصحاب)وهمالغارمون

انقطعواالذينالمسافرونوكذلك،اللهسبيلفيالمجاهدون

ويجم.السبيلبابنالقرآنإليهمأشاروقدأموالهمعن

علىويوزعها-الدولةرئيسأي-المسلمينإمامالزكاة

للفقراءالصدقاتإنما):تعالىاللهيقولمستحقيها،

الرقابوفيقلوبهموالمؤلفةعليهاوالعاملينوالمساكين

واللهاللهمنفريضهالسبيلوابناللهسبيلوفيوالغارمين

.الزكاة:انظر060:التودة!حكيمعليم

عنالإنسانيمسكأنهوالصومرمفا!.عوم

وقدالمساء.حتىالصباحمنوالجماعوالشرابالطعام

شرائعهم،فيووجد،الصومالسابقينالأنبياءأمعرشط

،الأديانمعظمفيبأخرىأوبصورةموجودفالصيام

ثم،ومن،وربهالعبدبينوهوالخفاء،فياللهعبادةوالصيام

وترويض،اللهطاعةعلىومران،الإيمانقوةدليلفهو

وأفا!ع،اللهإلىوالاتجاهشهواتها،تركعلىللنفس

عدموهو.العبادةلأصلوسيلةوإنماعبادةليساالعطع!

الله،منالخوفبسبب،وشريعتهاللهقانونيخالفمافعل

واعترافاالخير،عملعلىوالحرص،بطاعتهلمرضاتهوطلبا

والشربفالأكل،عبادهعلىأنعمهاالتىنعمهعلىوشكرا

الأكلعنبالإمساكالصياموليس.اللهنعممنوغيره

الله،مايغضبكلعنالإمساكهووإنمافقط،والشرب

عنيصومفاللسان،تصومكلهاالجوارحبأنقيلولذلك

،والأذن،كذلكوالعينالسوء،وقول،والغيبة،الكذب

الأعضاء.وسائر

والتدبر،،العبادةمنالإكثارالصيامشهرفيويحسن

نأكما،المساكينعلىوالعطفالخيروعمل،القرآنوقراءة

الأيامعشرةفيالمساجدفييعتكفمنالمسلمينمنهناك

اللهإلىوالتقربالعبادةبغرض،رمضانمنالأخيرة

تلكفيالقدرليلةيتحرونوالمسلمونوالذكر.بالطاعات

ضلإدإيد.النبيعلىالقرآنفيهاأنزلالتيالليلةوهي،الأيام

يفطر،أنالصيامعلىيقوىلاالذيللمريضورخص

وأنفسيهماعلىخافتاإنوالمرضعوالحاملالمسافروكذا

المريضأماالقضاء.وعليهمتفواأنفلهماالجنينعلى

لاالذي،الهرمالضعيفوا!سمنشسفاؤهيرجىلاالذي

.يومكلعنمسكينإطعامفعليهمابميستطحإلصيام

الفطربعيدرمضانشهرأياماخرعندالمسلمونويحتفل

خيراته،وعلىالصيامعلىاللهيشكرونحيث،المبارك

انظر:.الإسلامبذلكأوصىكماالأرحامويصلون

.رمفان،الصوم

قادرةومسلمةقادرمسلمكلعلىالحجفرض.الحج

الجسديةالقدرةهىهناالمقصودةوالقدرةالعمر،فىمرة

والقصد،القدوم:معناهاللغة!ىوالح..والمادية

لأداء)الكعبة(الحراماللهبيتإلىالقصدوالمقصود:

حتىالحجفرضوقدوشعائرها.الفريضةهذهمناسك

بلادهم-بعدتمهما-للهعبوديتهمفىالناسيرتبط

وجاء،الإسلاميةالدعوةمنهانطلقتالذيالمركز،بالكعبة

)عليهإبراهيمسيدنالسنةإحياءالحاليةبشعائرهالحج

ووقت.الأولىالجاهليةممارساتلكلوإبطالأ(،السلام

عشرالحاديإلىالحجةذيشمهرمنالثامناليوممنالحج

حواليالوقتهذافيالمكرمةمكةويؤممنه،عشرالثانىأو

عطمةفالحمناسبةولهذا،المسلحينالحجيجمنمليونين

مكانفيالعالمأنحاءفيالمفرقينالمسلمينلاجتماع

أحوالهم.وشدارسوا،ليتعارفوا،واحد

،والإحرامالنيةمثل،خاصةوشعائرأركانوللحج

وعرفات)منىبالمشاعروالوقوف،والسعيوالطهواف

وإذا.الحجاجمنهايحرممكانيةمواقيتوهناكومزدلفة(.

منيتجردأنعليهكانالميقاتمنبالحجالمسلمأحرم

أبيض،قماشمنشقينبلبسويكتفي.والمحيطالخيط

،الرأستغطةدون،لأعلاهوالاخرالجسملأسفلواحد

التطبمنها،عدةأمورعنامتناعالحاجإحرامويتبع

منواحدةبأيوللإخلالالصيد،وقتلالنساء،ومباشرة

الطواففهو،الطوافأما.معينةكفارةالواجباتهذه

يؤديهالذيالقدومطوافوهناك،أشواطسبعةبالكعبة

الانتهاءبعد،الإفاضةطوافثم،مكةدخولهعندالحاج
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الحاجوعلى.الوداعطوافثم،بعرفاتالوقوفمن

هاجر،كانتاللذانالجبلانوهما،والمروةالصفابينالسعى

للماء،طلبابينهماتسعى(السلام)عليهإبراهيمسيدنازوج

ماؤهما.نفدعندماإسماعيلالرضيعولابنهالها

)اليومالحجةذيمنالتاسعيومبعرفاتوالوقوف

يتمولا،الحجفيركنأهم(الأضحىعيديسبقالذي

والمبيتبمزدلفة،الوقوفذلكبعديأقيثم.بهإلاالحج

!شى.أيامفىالثلاثالجمراتورمي،ثلاثةأويومينبمنى

عيدهوالحجةذيمنالعاشروهوالنحرويوم

وفيه-أحياناالكبيربالعيدمايعرفأو-المباركالأضحى

أصلاة،وابالذكر،الأرضبقاعكلفيالمسلمونيحتفل

ووصلبالتزاورثم.خلافهأوكبشبذبحاللهإلىوالتقرب

.الأرحام

كلش5الحجاجفيهايجتمع،جماعيةعبادةوالجج

ليؤدواواحدومكانواحد،وقتفيالإسلاميالعالمبقاع

الأمةوحدةمظاهرمنرائعمظهروهو،واحدةمناسك

التمارفإلىعامكلللمسلميندعوةوهو،الإسلامية

فيهيلتةيإسلاميبمؤتمريكونماأشمبهوهو،والتقارب

المسلمينبينللمساواةمثالوهو.عامكلمرةالمسلمون

لله،التامخضوعهموفى،توجههموفى،مظهرهمفي-

فيفوقوفهم-القيامةبيوملهموتذكيرلأرواحهمحقوهو

أمامبموقفهمشبيه،إليهمنيبين،للهداعين،خاشعينعرفات

الحج.انظر:.البعثيومالله

دينيةمناسباتللمسلمينليسأنهإلىالإشارةوتجدر

وعيدالفطرعيد،بالعيديناحتفالهمسوىبهايحتفلون

.أسبوعكلفيالجمعةيومولهم،السثتةفيهذا،الأضحى

الإسلامفيالمسجد

والجماعةالجمعةصلاةلإقامةأماكنالمساجدليعست

المركزوهو،المسلمالمجتبممركزهيوإنما،فحمسب

تناقشوفيه،الصلاةتقامففيه،للأمةوالدينيالسياسى

والسياسيةالحربيةأمورهاوتنظم،الإسلاميةالأمةمشاكل

النبيعهدعلىالمسجدكانهكذاوغيرها.والاقتصادية

المدينةفيعل!فمسجده،الراشدينالخلفاءعهدوعلىعلط،

كانتففيه،والسياسة،للإدارةومركزا،للعبادةمركزاكان

بعضهايسلموقداللإسلام،منهفتتعلم!ل!،تأتيهالوفود

وينظم،الإسلامالأمةيعلمعلي!النبيكانوفيهويباب!

بالكويت.مسجدفيالمصلينمنجانب
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إذاغروولا.الوليدةدولتهأموريديركانوفيةكلها،أمورها

المديمةووسطقلب،الأولىالإسلامأيامعلىالمسجدظلأن

ومعسكر،الحاكمأوالوالىبيتمنهوبالقرب،الإسلامية

قلعةوكأنهاتبنىالثلاثةالأماكنهذهكانتالجيمق،

وفي،المسلمونيفتحهالذيالبلدوسطفي،واحدة

بيعةتمتفقد.الأوائلللخلفاءتؤخذالبيعةكانتالمسجد،

الخليفةكانالمنبر،ومن.فيهوعليوعثمانوعمربكرأبي

الحكم،فىخطهفيهافيبين،المسلمينعلىخطتهيلقى

الرسمية،الدولةقراراتكلتعلنكانتأيضا،المنبرومن

وكان،الغنائمتقسمكانتالمسجد،وفي،الحربوأخبار

المسجد،فيفيهاويحكمالقضائيةالاموربتسويةيقومض!قي

حتى-المنبرجانبإلى-المسجدفىيجلسونالقضاةوظل

المسجد،منبالقربذلكبعدجلسواثم.الأمويالعهد

العلوملتلقيثم،القرآنلحفظللتعليما،مركزاكانالذي

حتىمعروفةالمساجدفىتعقدالتىالعلموحلقات،الشرعية

يجلسونقريبعهدوحتىزالوامافالعلماءهذا،يومنا

نأكما.لذلكمثالخيرالأزهرولعلالمساجد،فيلطلابهم

بعضبهتلحقكمابالمسجد،تلحقكانتالمكتبات

العلمطلبةعلىوللإنفاق،وصيانتهلإعمارهالأوقاف

المسجد.انظر:.حولهالقائمةالمساكنفىالمقيمين

ويطلقالإمام:المصلينيؤمالذيالشخصعلىيطلق

هوللشيعةبالنسبةالإمامأنكما،الأمةحاكمعلىأيضا

نإ:القوليمكن،ثمومن،اسشةلأهلالخليفةبمثابة

علىالأمرهذايقتصرولا،إمامبغيرتكونلاالجماعة

خلالمنإلاتكونلاإسلاميةحياةالمسلمفحياة،الصلاة

منوافرنصيبلهتقيا،الإماميكونأنويجب.الجماعة

عنهترضىأنويجب.جيدةمعرفةالقرآنيعرف،العلم

حاكمها.أي،الأمةمإمامالحالوكذلك،الجماعةأغلبية

فمنهم،خلفهالمصلينأحوالمراعاةمنللإمامولابد

يطيلولا،معهمفيتعاطفإل!....والمرضىالضعفاء

مكانهيخلىفهوعذرالإمامأصابوإذا،عليهمالصلاة

كاملة،طاعةالإمامطاعةوتجب،الأمةقائدوكذلك،لغيره

ولا،إمامهقبلالمصلييتحركفلا،بهيقومبماوالالتزام

إلا-القائدطاعةالأمةعلىوكذلك.قبلهيسجدولايركع

فيالإمامأخطاءورد-عندئذلهطاعةفلابمعصيةيامرأن

حاممموكذلكخطخه،إلىينبهأنفيجب،الصلاة

تكونأنيجبماأيضاتوضحالإرشاداتهذهوكل.الأمة

قائدها.معالأمةعليه

الإسلاميةالفرق

رأيعلىاجتمعتالتيالطائفةأوالجماعةهيالفرقة

جماعاتالإسلاميةوالفرق،الأخرىالفرقآراءيخالف

أنهي!الرسولعنورد.المفاهيمبعضفىآراؤهاتغايرت

الناجية،فرقةوسبعينثلاثعلىأمتي)ستفترق:قال

:قال؟الناجيةومن:قيل.هلكىوالباقونواحدةمنها

والجماعة؟السنةأهلومن:قيل.والجماعةالسنةأهل

(.عليهأناما:قال

والأشماعرة،،السنةأهلالإسلاميةالفرقوأشهر

،والخوأرج،والمرجئة،والجبرية،والمعتزلة،يةتريدوالما

منكثيرعنهايتشعبأصولآالفرقبعضتعد.والشيعة

الإسلاميةالفرقعنالمعلوماتمنولمزيد،الصغيرةالفرق

هذهفىالفرقهذهمنفرقةبكلالخاصةالمقالةانظر:

الموسوعة.

الإسلاميةالشريعة

ض!لهم!محمدعلىنزلالذياللإسلاممطالدينأحكام!ط

الشريعةأخذتوقد.الفقهأوبالعقيدةمايتعلقمنهاسواء

خاصة.الفقهعلىلتدلأخصمعنى

أولالإسلاميةالشريعةجعلت.الشريعةمقاعسد

حياةفيالضروريةالخمسةالأساسياتحفظمقاصدها

العقلوحفظالنفسوحفظالدينحفظ:وهيالناس

النسل.وحفظالمالوحفظ

الإسلاميةالشريعةامتازت.الشريعةخصائص

محكمةفهيالشرائعمنغيرهافيلاتوجدبخصائص

ومتوازنةمرنةوهيولااضطرابأياتهابينلاتعارض

والمساواةالعدالةوتحققفيهالاحرجميسرةوأحكامها

يلى:ماالخصائصهذهأهمومن.اطناسوالحرية

تنظمالتىوهي:العباداتأحكامتشملفهى.الشمول

والحج.والزكاةوالصومكالصلاة،بربهالإنسانعلاقة

غيرهمعالإنسانعلاقةتنظمالتىوهي:المعاملاتوأحكام

منبغيرهاالإسلاميةالدولةوعلاقة،الإسلاميةالدولةفى

الأحوالأحكام:إلىالمعاملاتأحكاموتنقسم.الدول

،ونكاحخطةمن،بالأسرةتتعلقالتىوهي:الشخصية

والأحكام.ونفقةوعدةوطلاقونسبزوجيةوحقوق

والإجارةوالرهنوالشراءبالبيعتتعلقالتيوهي:المدنية

مالية.حقوقمنعليهايترتبوما،والشفعةوالوكالة

منالمكلفعنيصدربماوتتعلق:الجنائيةوالأحكام

:المرافعاتوأحكام.عقوبةمنعليهايستحقوما،جرائم

والأحكام.والبيناتوالدعوىبالقضاءتتعلقالتىوهى

ولمسلطانوأصولهالحكمبنظامتتعلقالتيوهى:الدستورية

منهما.كلوواجباتوحقوق،الرعيةعلىالحاكم

الإسلاميةالدولةعلاقةتنظمالتيوهي:الدوليةوالأحكام

الدولةفىالمسلمينغيرومعاملة،الدولمنبغيرها

الإسلامية.



.المنورةالمدينةفيعلس!اللهرسولمسجدعندالمسلمينجموع

الهـدفيكنولممتأخرا،إلاالتقسيمهذايظهرولم

ريىجدلافإنهوإلا،الدراسةوتسهيلالتنطمعمليةإلامنه

"!نىعليهينطقلاإنسانينشاطالإسلامىالتصورفي

تغيقالحياةفيالإنسانيالوجودغايةإنبل.العبادة

إلاوالإنى!الجنخلقتوما):تعالىقال.للهالعبودية

.65:الذارياتللعبددذ!

طخياةمنظمة،الشرعيةوالأحكامالعباداتوهذه

بويتمبأسلوبالإسلاميالمجتمعلأفرادومصلحة،الناس

يقول.وربهالعبدبينعلاقةالمثالسبيلعلىفالصلاةفريد.

المجىشمع:فيالتربويةالعبادةهذهمبيناوتعالىسبحانهالله

.54:العنكبوتوالمنكر!الفحشاءعنتنهىالصلاة)إن

يا):وتعالىسبحانهاللهيقولالتقوىإلىيقودوالصوم

منالذيرغعلىكتبكماالصيامعليكمكتبآمنواالذينأيها

ال!كهارةإلىتؤديوالزكاة.183:البقرة!تتقونلعلكمقبلكم

ت!ثرهمصدقةأموالهممنخذ):وتعالىسبحانهاللهفيقول

أرفثاعنبعدالحجوفيأ.30:التوبةبها!وتزكيهم

شحانهيقول،بالتقوىبالتزودوأمر،والجدالوالفسوق

فا6التبمفيهنفرضفمنمعلوما!أشهرالحج):وتعالى

إبعلمهخيرمنلفعلواوماالحجفيجدالولافسوقولارفث

!الألبابأوليياواتقونالتقوىالزادخيرفإنوتزودواالله

.791:البقرة

علىالقرآننزل.والاضطرابالتعارضوعدمالإحكام

صيهـقا--سنةوعشرينثلاثفي!ل!!هبيد،محمدرسولنا

ستةمنأكثرعلىواششمل،والوقائعالحوادثحعسب

مبدأولاحكما،يناقضحكمانجدلاذلكومع،آيةالاف

لمصصالحشرعت،متسقةأحكامهجميعبلمبدأ،يهدم

اللهوصدو،المفاسد.ودرءالمنافعجلبوهىالعباد،

اللهغيمعندمنكانولوالقرآنيتدبرونأفلا:)القائل

وأن!!:تعالىوقال82.:النساءكثيرااختلافافيهلوجدوا
35ملإسلاا

.الإسلامفيخاصةرعايةلهمالأطفال

بكمفتفرقاللشلتتبعواولافاتبعوهمستقيماصراطيهذا

.531:الأنعام*!سبيلهعن

بالمرونةيقصد.ومكانزمانلكلوالصلاحيةالمرونة

حياةفيتطرأ،مشكلةلكلالحلولإعطاءعلىالمقدرة

كلفىالشرعحكموبيانوعصر،بيئةكلفي،الناس

لكلوصلاحيتهاالشريعةمرونةفيوالسرتستجد.نازلة

وبقيمكليةبقواعدجاءالإسلامأنهوومكانزمان

للنظرالعلماءوجهثم،تتبدلولاتتغير،لا،ثابتةومبادئ

فيتستجدالتي،الجزئيةوالحوادثالمسائلفيوالاجتهاد

إلامسألةتستجدلاهناومن.والمبادئالقواعدهذهإطار

الشريعة.فيحكمولها

لجميعوشماملعظيممبدأوهذا.الحرجورفعاليسر

فىكثيرةآياتوردتوقدالإسلاميةالشريعةفيالأحكام

تعالى:قولهمنها:،الحرجورفعالتيسيرتقررالكريمالقران

وقوله:6.المائدةحرجمنعليكمليجعلاللهيريدما)

78.:الحجحرج!منالدينفيعليكمجعلوما):تعالى

آيةالنوروسورة،19آيةالتوبة)سورةالاياتمنوغيرها

38(.37،آيةالأحزابوسورة،16

الإسلاميةالشريعةفيالحرجورفعوالتيسير

الإسلامي.الدينفىوالاعتدالالتوسطإلىيرجعان

أمةجعلناكموكذلك)بقولهالتوسطاللهأثبتوقد

فإن،زائدةمشقةالفعلرافقفإذا.431:البقرةوسطا!

كانتفإذاسببها،فيالنظربعدهـثمرعاتر!المشقةهذه

حينإلى،حرمتهأوالفعلوجوبسقطذاتهالفعلمن

المسافر،علىمثلاالصوميج!فلا،المشقةزوال

بفعلالمشقةكانتإذاوأماللمضطر.الميتةأكلويجوز

ذلك،عناللهبنهيمرفوعةفإنها،واختيارهالمكلف

فىالتنطععنوالنهيالصومفىالوصالعنكالنهي

وغيرها.العبادات
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لنمطيتمبأسكتلنداجلاسجو،مدينةفيالإسلاميالمركزمسجد

جميل.إسلامىمعماري

جعلقداللهأن،الإسلامفيالحرجورفعالتيصيرومن

تطلعأوالموتيحضرهممالمللعصاةمفتوحاالتوبةباب

راحةمنذلكفيمايخفىولامغربها،منالشمس

منوتحريرهء،المسينفسإلىالثقةوإعادة،واطمئنان

ياقل):وتعالىسبحانهاللهيقول.والإثمبالذنبالشعور

نإاللهرحمهمنتقنطوالاأنفسهمعلىأسرفواالذينعبادي

53.؟الزمر!الرحيمالغفورهوإنهجمدعاالذنوبدغفرالله

التيالقرآنيةالتوجيهاتفىالمبدأهذاويتمثل.العدل

معحتىالظلمعنوتنهى،الناسبينالمطلقبالعدلتأمر

آمنواالذينأيهالا).تعالىاللهقال،ونعادينبغضمن

علىقومشنئانلجرمنكمولابالقسطشهداءللهقواملنكونوا

بماخبلزاللهإناللهواتقواللتقوىأقربهواعدلواتعدلوألا

.8:المائدة!تعملون

هووهلاكهاالأمزوالمسببأنالكريمالقرآنبين

لماقبلكممنالقرونأهلكناولقد):تعالىقال،الظلمشيوع

التاريخفيوظهرالعدلتجلىوقد.13:يونسظلموا!

بنعمرقصةذلكومن،المسلمينغيرمعحتى،الإسلامي

والىابنإليهشكاالذيالقبطيمععنهاللهرضيالخطاب

فأنصفحقبغيرالقبطيلطملما،العاصبنعمرومصر

".الأكرمينابن"اضرب:لهقالعندما،القبطىهذاعمر

.باكستانأباد،إسلامفيفيصلالملكمسجدعندالمملينجموع

بلادأهلجعلالذيهوالظلمونبذالعدلعلىوالحرص

معلهمحبهمويعلنونبالمسلمينيرحبونالنصارىالشام

.الرومدينهمأبناءمنيحكمونكانواأنهم

عنالناسلمجتعدعندمامعناهاتفقدكلمة.المساواة

قرروقدعدلذ.الرسولوسنةالقرانوتعاليمالإسلاممنهج

بهيوزنالذيوالميزان،الأساسهيالتقوىأنالقرآن

الأجناسفىاختلفواوإن،متساوونالناسوأن،الناس

ذكرمنخلقناكمإناالناسأدهايا):تعالىقال،والألوان

اللهعندأكرمكمإنلنعارفواوقبائلشعوئاوجعلناكموأنثى

فيالإسلامفيالمساواةتمثلتوقد.13:الحجرات!أتقاكم

إنما):تعالىفقال،إخوةالمؤمنينبجعلصورها،أعظم

مجردالمبادئهذهتكنولم.أ.؟الحجرات!إخوةالمؤمنون

الرسولاخىعندماعملئا،طبقتبلوتردد،تقرعليامثل

المهاجرينفقراءوبين،وأغنيائهمالأنصاركباربين!!!

نأالمبدأ،لهذاالعمليالتطجيقمنوكان.الموالىوفيهم

في،المواليمنوهوأميرا،حارثةبنزيدع!بالرسولجعل

وكان،الروملغزوأسامةابنهأمرعندماوكذلك.مؤتةغزوة

.وقاصأبيبنوسعدوعمربكرأبوالجيشفي

خلالمن،الإسلامفىالحريةتقررت.الحرية

وحريةالفكرحريةالقرآنقررفقدالمعجز،القرآنتوجيهات
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ال!!سلاماهتمالفكر،مجالففي.الرأيوحرية،العقيدة

يضاطبالقرآنوأخذ،والخرافاتالأوهاممنالعقلبتحرير

حثكماالتوحيد.قضاياكبرىمؤصلاالبشريالعقل

ا!قرآنوعابالفكر.وتحريرالعقلاستخدامعلىالقران

ا-ضرامبلغوقد.غيرهوقلدوفكرهعقلهألغىمنعلى

علىمأجوراالمجتهدجعلعندما،ذروتهللعقلالإسلام

الص!لاةعليهفقالأخطأوإنجهدهوبذل،تفكيره

أبرران،فلهفأصابفاجتهدالحاكمحكم)إذا:والسلام

صحيح،حديثواحد(أجرفلهفأخطأفاجتهدحكموإذا

الكقيدةحريةوأما.العاصبنعمروعن،ومسلمالبخاريأخرجه

.2ا-ه:البقرة!الدينفيإكراهلا):تعالىقولهفيفتتجلى

إنبل،واالنزاهةفيغايةعمليا،تطيقاالمبدأهذاشهدولقد

علىمكرهيزاغيرالإسلاميةالدولةظلفىالنصارىفعاش

ف!صمنفيهوماالإسلامىوالتاريخع.الإسلاماعتناق

-اني.والىللقاصيمعروفالنبيلةبالمواقفتزخروأحداث

عمايعبرواأنللناسالشريعةأباحتفقد،القولحريةوأما

القولجعلتبل.خواطرهمفييجولوعما،يشعرون

والنهى،بالمعروفالأمرفريضةخلالمنالناسعلىواجبا

الخيرإلىيدعونأمةمنكمولتكن):تعالىفقالالمنكرعن

المفلرون!هموأولئكالمنكرعنوين!نبالمعروفويأمرون

.401:عمرانآل

بتلكالإسلاميةالشريعةامتازت.الشريعةمصادر

وزمالىسبحانهاللهعندمنلأنهاالسابقةالخصائص

ادسنة،الثانىومصدرها،القرآنالأولفمصدرها

منالمجتهدلمتاتفاقوهو:الإجماعالثالثومصدرها

ومص!درها،شرعيحكمعلىعيذالنبيوفاةبعدالمسلمين

ح!صهاعلىينصلممسألةإعطاءوهو:القياسالرابع

اصهمالاشتراحكمهاعلىنصقدلهامماثلةمسألةحكم

ترجيحوهو:الاستحسانأيضاالمصادرومن.العلةفي

وامنةسةأقوىلدليلالظاهرالاجتهادعلىالخفىالاجتهاد

وا!!رف.بمثلهأمرلكنه،الشارععنهسكتممامضرةدفع

فعلأ(قولمنعليهوسارواالناساعتادهماوهو:الصحيح

الم!حلحةالمصادرمنوكذا.الضرعمعيصطدمولاتركأو

منلحالشايىمقصودعلىالمحافظةتحقيقوهي:المرسلة

لكنه،الشارععنهسكتفيمامضرةدفعأومنفعةجلب

بمثله.أمر

كمية3أمصادر:الشريعةمصادرمننوعانوهناك

قلالى:اللهكتابوهي:الأصليةالمصادر:تبعيةومصادر

وا!نمرآن.والسلامالصلاةعليهنبيهوسنةالكريمالقرآن

واإنقول،علي!محمدرسولهعلىالمنزلاللهكتابالكريم

انظر:المعجز.اللهكلامبأنهيعرفوقدبالتواتر،إلينا

الكريم.القران

وأ!لمنعلط،اللهرسولعنصدرماف!السنةأما

السنة.انظر:.القرآنسوىسكوتأوتقريرأوفعل

والسنة،القرآنفىالحكميوجدلمإن.التبعيةالمصادر

قواعدضوءفىالمطلوبةالاحكاميستنبطأنفللمجتهد

وهي:التبعيةالمصادرعليهيطلقمماوأصولهاالشريعة

ء،الشيعلىالعزم،اللغةفىومعناه.الإجماع

المجتهديناتفاق:الاصطلاحوفى،عليهوالتصميم

شرعى.حكمعلىكل!تاللهرسولوفاةبعد،المسلمين

أجارقدتعالىالله)إن:السلامعليهقولهفيهوالأصل

يأابنض!4حسن،!دبضطلة(علىتج!عأنأمتى

أنس.عن،السنةفيعاصم

سكوتي.وإجماعصريحإجماع.نوعانوالإجماع

واواقعةفيرأيهالمجتهدينبعضيبديأنفهوالصريحأما

صراحة.عليهفيقروهالمجتهدينجميععلىيعرضهثمقضية

قضيةفيرأيهألمجتهدينبعضيبديأنفهوالسكوتيوأما

فىبينهمالرأيينتشرأوالمجتهدينجميععلىيعرضهثم

الجميع.يسكتوإنماأحدينكرهولاأحديقرهفلازمانهم

ذلك،لصعوبةالإجماعحصولينكرمنوهناك

فقط،وعمربكرأبيالخليفتينعهدفييقبلهمنوهناك

دل!فىجامامسجد
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يسلمونفلاذلكبعدأما،الصحابةلاجتماعنظرا

الإجماعيقبلمنوهناك.لصعوبتهالإجماعبوقوع

علىالعلماءجمهورويتفق،السكوتىدونالصريح

وأالصحابةمنيتصورلابأنهمستدلينالنوعينقبول

منالعلماءمنأنكما-خطعأعلىسكوتالمجتهدين

السكوتيبخلافقطعيةدلالتهالصريحالإجماعإنقال

ظنية.فدلالته

التقديراللغةفىويعنيالتبعيةالمصادرمنالقلاس

علىنصلامسالةإلحاق:الاصطلاحوفما،والمساواة

وذلك،الحكمفيبحكمها،نصوردبمسالةحكمها

سببه.أوالحكمعلةفيالمسألتينلتساوي

فينصوردحيثالخمر،شربتحريمذلكومثال

العلة،هذهفيهشرابفكلالإسكار،هيوالعلةذلك،

الخمر.علىقياسا،التحريمحكمهيكون

وفىحسنا،الشيءعداللغةفيالاستحسان

وأخفي،قياسإلىجليقياسعنالعدولالاصطلاح

لدليلعامةقاعدةأو،كلىأصلمنجزئيةمسألةاستثناء

دون،زراعيةأرضبيعتإذا،ذلكومثال.العدوليقتضي

فهذهوالمرور،الشربحقمثلالارتفاقحقوقعلىالنص

وقفا-جعلها-وقفهالوذلكومثلتبعا،تدخللاالحقوق

مالكه.حوزةمنالمالإخراجفىالبيعمثلالوقفلأن

لاعليهالموقوفلأن،أولىالإجارةعلىالقياسولكن

الإجارةعلىفالقياسوإذنفقط،المنفعةبلالوقفيملك

لمولوتبعا،الارتفاقحقوقدخولذلكومقتضى،أولى

ذكرغيرمنالارتفاقفىدخولهاعلىقياساعليها،ينص

هذهتبعيةدونيتعذرالموقوفانتفاعأنهذاوسببلها،

وليساستحساناالارتفاقعلىتقاسفهيلذا،الحقوق

الوقف.على

والمفروضأصل،منجزئيةاستثناءالثانيالنوعمثال

يظهرقدلكن،كافةجزئياتهاعلىتنطقالقاعدةأن

الحكمعنمعينةمسألةاستثناءيقتضىدليلللمجتهد

تصحلالسفهعليهمحجور:كلذلكفمثال.الكلى

علىوقفهجوازاستثناءجرىلكن،الوقفومنهاتبرعاته

علىعالةيصيرفلامالهيحفظبذلكلأنهاستحسانانفسه

.غيره

مندليليقملمالذيالوصفهيالمرسله.المصالح

إلغائه.أواعتبارهعلىالشارع

:-أنواعثلاثةإلىالمصالحالعلماءويقسم

لتحقيقها،حكمالهاووضع،الشارعاعتبرهامصالح

وأسرقتهبمنعالمالوحفظ،القتلبمنعالنفسحفظمثل

يوقعكالمحاربيعتبرها،ولمالشارعومصالبنلغاها.إتلافه

الشارعأوجبفقد،القتلمننفسهفيحفظبالأسر،نفسه

.لندنفىالإسلاميالمركزفيالصلاةيؤدونالمصلينمنجموع
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على،شرعيدليليقملمومصالح.والقتالالجهادعليه

إلغائها.أواعتبارها

ولاقياءرولاإجماعولانصفيهاليسقضيةفكل

دليليوجد(ألابشرط،للناسمصلحةوفيها،امشحسان

حكمإيجادالمجتهدحقفمن،المصلحةهذهإلغاءعلىيدل

لتحقيقها.مناسب

!لاميةالإسالدولةرقعةوتوسعتالجيولقكثرتفعندما

نأالمصدحةمنوجدعنهاللهرضيعحرالخليفةعهدعلى

المصلحة.باسمذلكففعليضئالدواوين

هـحرمإلىتوصلالوسيلةكانتإذا.الذرائعسد

إلىتؤد-بكانتوإذامنعها،ووجب،محرمةصارت

يؤديمابل،الفاعلنيةليسوالمعتبر.واجبةفهيواجب

علىالتضييؤ،لذريعةسداممنوعمثلافالاحتكار.إليه

!ذريعةسد،مدينهمنالهداياقبولمنومةإلدائن،الناس

الربا.

وألؤمنالناساعتادهماهوأوالعادةيسمىالعرف

صيغاستعمالدون،بالتعاطيالبيعالناساعتادفقد.فعل

كميةأووقتتحديددون،العامةالحماماتودخول،البيع

المستعمل.الماء

هوشرعاوالمعتبرالفاسد،ومنهالصحيحمنهوالعرف

فإذاشرى!نصايعارضألاويشترطالفاسددونالصحيح

صحيحا.داممالهتبعاالحكمتغيرالعرفتغير

يفتيالصحابةمنالكثيركان.الصحابيمذهب

رأيعز،صادرايفتيهماكانإذا:والسؤال.الناس

بعضيرىلا؟أمبعدهجاءلمنملزمهوفهلواجتهاد،

يراهص،يختارأنالمجتهدحقومن،حجةأنهالعلماء

إلىآخروانذهببينما.رسولهوسنةاللهلكتاب،الأقرب

ليسالصحابياقولأنويبدوملزما،وليس،بحجةليسأنه

فقط.مرجحولكنهبنفسهبحجة

دشريعةعلىالسابقةالأحكامحكمماقبلنا.منشرع

فيذكراكاوجاءمثلاالتوراةفيكالموجودةالإسلام

وبرضهملناشرعايعتبرهاالعلماءبعض؟السنةأوالكتاب

يعتبرها.لا

ببقاءالحكمواصطلاحا،المصاحبةلغةالاستصحاب

تةعييره،علىالدليليقومحتىعليهكانماعلىالشيء

حتىكذلكفتبقىمثلاداراملكفلاناأنعلمفإذا

تطبتنماتومن.لغيرهانتقالهاعلىدليليقوم

نباتفكل،الإباحةالأشياءفيالأصلأنالاستصحاب

وأالكتا(بفيحكملهيعرفلاتصرفأوحيوانأو

لأن،(وإباحتهبجوازهيحكمفإنهالمصادر،باقيأوالسنة

حتىإنسانلكلالذمةبراءةوالأصلالإباحةالأصل

العكس.يثبت

وانئشارهوتطورهنشأته:الفقه

منالمكتسبالعمليةالشرعيةبالأحكامالعلمالفقه

التفصيلية.أدلتها

الإنسانعلاقةتنظمالتىالأحكاموهى.الفقهأحكام

فعلأوقولكلوتعطيوأقوالهأفعالهوتصفغيرهمع

وأالندبأوكالوجوبشرعياحكماالمكلفعنيصدر

وأالبطلانأوالصحةأوالحرمةأوالكراهةأوالإباحة

تكليفية،أحكاماالأولىالخمسةالأحكاموتسمىالفساد.

قولولإيتصور.وضعيةأحكاماتليهاالتيالأحكاموتسمى

أكانسواءشرعيحكمولهإلايفعلهفعلأوالمكلفيقوله

وضعيا.حكماأمتكليفياحكما

،الحياةنواحيلكلشاملةالفقهأحكامجاءتوقد

تشمل:فهي

الإنسانعلاقةتنظمالتيوهى:العباداتأحكام-أ

والحج.والزكاةوالصومكالصلاة،بربه

الإنسانعلاقةتنظمالتيوهي:المعاملاتأحكام2-

الإسلاميةالدولةوعلاقة،الإسلاميةالدولةفيغيرهمع

الشخصية،الأحوالأحكام:إلىوتقسمالدولمنبغيرها

،المرافعاتوأحكام،الجنائيةوالأحكام،المدنيةوالأحكام

الدولية.والأحكام،الدستوريةوالأحكام

كانعندماع!يطالنبيعصرفيالفقهنشأ.نشأته

إلىمستنداأسئلةمنلهميعرضعماالصحابةيجيب

الوحي.

هى:الفقهتطورعصورأهم.تطوره

عنهماللهرضيالصحابةتصدى.الصحابةعصر

وكانوا.المقلومنهمالمكثرمنهموكانالناسلإفتاء

المعتمدالاجتهادعلىعنهيسألونعماالإجابةفييعتمدون

والسنة.القرانعلى

الإجابةفيالتابعينمنالعلماءاستمر.التابعينعصر

لاتساعنظراالاجتهاددائرةواتسعت.الناسأسئلةعن

فيالدينفىالناسمنكبيرعددودخولالإسلاميةالدولة

حياةوأنماطوسلوكوتقاليدعاداتلهمممنالعصرهذا

منمزيدلبذلالعلماءاضطرمما،الصحابةعنتختلف

وبينواإلامسألةتستجدولم.الناسأسئلةعنللإجابةالجهد

الدينأحكامأنذلكعلىساعدهموقد.الدينفيحكمها

مجملة.كليةمسائلعلىنصتعامةجاءت

عصرفيوازدهرالفقهتطور.الأربعةالأئمةعصر

تشجيع:الأول:عواملعدةإلىذلكويرجعالأربعةالأئمة

حريةفىالتدخلوعدموالعلماءللعلمالعباسيينالخلفاء

الإسلاميةالدولةاتساع:والثانى.عليهمالتأثيرأوالمجتهدين

الفقهاءعلىالواجبفكان.الدينفىالداخلينعددوكثرة
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مدنإحدىفىالبلديةمبنىأمامالملاةيؤدونبعفالمسلمين

فرنسا.

والثالث:.عنهيسألونماكلعنللإجابةيجتهدواأن

ينتسبونممنالإسلامفيالعربغيرمنكبيرعدددخول

مماالفقةدرأسةإلىواتجاههما،عريقةوثقافاتأمإلى

الأمةاحتراموالرالغ:.الجانبهذافىيبدعونجعلهم

لطلبالناستوجهعلىشجعالمقدمةفيوجعلهمللعلماء

ذلك.فيمنهمعددفأبدعالعلم

عصرفىالأربعةالأئمةيدعلىالفقهانتشر.انتشاره

وهم:الفقةتطور

الكوفةفيولد.الكوفيثابتبنالنعمانحنيفةأبو

.العراقفىهـوعاشأ05مشةوتوفيهـ،8.سنة

هـ،39سنةولد.الأصبحيمالكبنأنسبنمالك

.المنورةالمدينةفىهـوعاشأ97سنةوتوفي

نىوا!د.المطلبيالهاشميالشافعيإدرشىبنمحمد

هـ،402سنةمصرفىوتوفيهـ،015سنةبفلسطينغزة

فيها.الجديدمذهبهوو!

نيولد.الشيبانيهلالىبنحنبلبنمحمدبنأحمد

هـ.241سنةفيهاوتوفيأهـ،64مشةبغداد

والسنةبالكتابالاحتجاجعلىالأربعةالأئمةاتفق

المصادربقيةفيواختلفوا،والقياسوالإجماع

الصمحابى.وقولوالعرفالمرسلةوالمصالجعكالامشحسان

عاشمثلاحنيفةفأبوفيها،عاشالتيبالبيئةإمامكلوتأثر

بالرأيوالاهتمامالمناظراتفيهااشتوتبلدفيالعراقفي

الحديثفيوالوضعوالبدعالأهواءأصحابفيهاوكثر

منوالإكثارالأحاديثقبولفيالتشددإلىذلكفدفعه

.بالرأياللاجتهاد

الفقهأصول

يتوصلالتيوالأدلةالقواعدمعرفةالفقهبأصوليقصد

إلىالوصولالعلمهذاوغاية.الشرعيةالأحكامإلىبها

علمقواعدتطبيقطريقعنالشرعيةالأحكاممعرفة

الأدلة.منالشرعيةالأحكامواستنباطالأصول

الأصولعلمتعريفمنتقدمماعلىبناء.نشأته

مواكباالفقهأصولعلميكونأنيفترض،غايتهوبيان

الأحكاماستنباطيستطعلاالفقيهفإن،النشأةفيللفقه

كانتلمالكن.الأصوليةبالقواعداستعانةغيرمنالشرعية

وراجعةالعربيةاللغةمنمستمدةالأصولعلمقواعدأكثر

تلكلتدوينبحاجةعنهماللهرضيالصحابةيكنلمإليها

وطبعاسليقةكانتلهمبالنسبةالعربيةاللغةفإنالقواعد،

لموإنأذهانهمفيراسخةالفقهأصولقواعدفقدكانت

بها.يصرحوا

بدراستهواهتمواالإسلامفىالعربغيرمنكثيردخل

علمقواعدلتدوينماسةالحاجةفأ!بحت،أحكامهوتعلم

وتابعيهمالتابعينعصرفييكونوالمالناسلأنالأصول

القرآنلفهمالأداةتعتبرالتىاللغةفهمفىالصحابةبمستوى

تعينالتيالقواعدالأصوليةتدوينمنبدلافكان،والسنة

منبدلافكانلأهوائهمتأسداالاجتهادادعواالذينهؤلاء

المجتهدوليعرفإليهاليحتكمالأصولعلمقواعدتدوين

الاجتهاد.يدعىممنالحق

إليناوصلكتاباالفقهأصولعلمفيدونمنأول

المحدثمنهطلبفقد.الشافعيإدريسبنمحمدالإمام

معانيفىكتابايضعأنمهديبنالرحمنعبدالمشهور

وبيانالإجماعوحجيةفيهالأخبارقبولويجيمالقرآن

الكتابوألفلذلكالشافعىفاستجاب،والمنسوخالناسخ

الرسالة.فسميمهديبنالرحمنعبدإلىوأرسله

الشافعيبعدالفقهأصولعلمفىالتأليفكثر.تطوره

وهي:العلمهذافىللتأليفمناهجثلاثةأحلماءاوسلك

التأليفامتازالجمهور.أوالمدكلمينأوالشافعيهمنهج

نظريةدرالممةالأصوليةالقواعدبدراسةالمنهجهذافي

النظردونالعلماءأثبتهوالعقلالدليلأيدهفما،سجردة

الإماملأنالشافعيةمنهجوسمي.المذهبفروعفي

مهجوسمي.المنهجهذافيألفمنأولالشافعي

الأصولعلمفيتأليفهمفيالعلماءلأنالمتكلمين

فىالكلامعلماءسلكهالمنهإلذينفسلمسلكوا

منالعلماءجمهورلأنالجمهورمنهجوسمى.التأليف

علىالأصولعلمفيألفواوالحنابلةوالشافعيةالمالكية

المنهج.هذا

المنهجهذافيالتأليفامتازالفقهاء.أوالحنفدةمنهج

المذهب،فىالفقهيةالفروعمنالأصوليةالقواعدباستنباط

سميلذلك،الفقهيةبالفروعمليئةتطبيقيةدراسةف!

هذاألفواالذينلأنالحنفيةمنهجوسميالفقهاء.منهج

التيالأصولذكرمنوأول.فقطالحنفيةعلماءالمنهج

سنةالمتوفىالكرخي،حنيفةأبىأصحابكتبأثبتت

هـ.037
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العلماءبعضحاول.والشافعيةالحنفيةمنهجبينالجمع

فركزوا،الشافعيةمنهجومزاياالحنفيةمنهجمزايابينالجمع

ا!نهجهوكماالأصوليةالقواعدوتقعيدتحريرعلى

علىالتطبيقيةالفقهيةالمسائلذكريغفلواولم،الشافعية

هذافي!التأليفتأخروقد.منهإلحنفيةهوكماقاعدةكل

ابنبمالمنه!هذافيألفمنوأولسابقيهعنالمنهج

لىحاهكتاباألفهـوالذي496سنةالمتوفىالساعاتي

البديع.

الفقهيةالمذاهب

النظميطقونالذينالقانونورجالالفقهاءيتوزع

ولاصرا!4النصيلتزماتجاه:اتجاهانوغيرهاالإدارية

فهو،التشريععلةأوالشرعهدفإلىولاينظريتعداه

ثؤلاء9مننعدأنويمكن.النصتطيقالأولهمهظاهري

اصالكوالإماممولاهوسالماعمربنوعبداللهذرأباالصحابة

يت!ضىواتجاه.حزموابنالظاهريوداود-ماحدإلى-

نأويم!ن.التشريعوحكمةالعلةعنويبحثالنصروح

بنوعبداللهالخطاببنعمرالخليفةهؤلاءرأسعلىنعد

الأصإف.رأسهموعلىالفقهاء،منالرأيأهلومسعود،

الؤ،نونرجالوبينكافةالدياناتفينجدهاالظاهرةهذه

وحدهم.الفقهاءلاتخصفهى،وغيرهم

يومبط-يوماوتتقدمتنموبل،كاملةالمعارفلاتنشأ

يمكنبأدوارمروقدولايبتعد،ذلكعنلايشذوالفقه

الاءنمتمادكانحيث:النبوةعصرمرحلة:يلىفيماإجمالها

الفقهمنيدونولممحدودا،الاجتهادوكان،الوحيعلى

الصحابةوعصر.الشخصيةالجهودبعضباستثناءشيء

الفتو-خاتوتواليوالسلامالصلاةعليهالنبىوفاةبعد

الابرشهادإلىالحاجةدعتحيث:الدولةرقعةواتساع

بعضبذلكفقاموحكمها،المستجداتبعضلمعرفة

اطنمفاء:مثل،الفقهيةالقدراتأصحابمنالصحابة

!سعودوابنعمر،وابن،ثابتبنوزيد،وعائشةالراشدين

لمل!نجميعا(،عليهمالله)رضوانوأمثالهمعباسوابن

صذواتتلىمنوهم:التابعينوعصر.الفقهفيشيءيدون

اجتها).اتهمفيظهرتوقد،الصحابةفقهاءعلى

وأ.خرى،الحديثأهلوهمالنصتلتزمواحدة:مدرستان

.الرأيأهلوهمالعقلإعمالإليهتضيف

يعتكلررونفكانواالحجاز،أهلوهمالحديثأهلأما

لأنذلك،.بالرأيللأخذولاحاجةمعه،ويدورونالنص

ومنوالفقهاء.الخلفاءوأقوالالسنةمنكبيرةثروةلديهم

من-جريجوابنوعكرمةعمر،ابنمولى،سالمأعلامها:

اسمعليهأطلقالذي،المسيببنوسعيد-عباسابنتلاميذ

به.لعنايتهمالحديثأهلباسمعرفواوقدالفقهاء،فقيه

.سنغافورةفيالسلطانمسجدفيالمصلون

لمالذين،العراقأهلمدرلعمةوهي:الرأيأهلمدرسةأما

كانواوالذين،الاخرونوجدهماالسنةمنيجدوا

التشددعلىحملهممما،الموضوعةالأحاديثمنيتخوفون

النخعيإبراهيمالمدرسةهذهأعلامومن،الحديثقبولفي

التابعينتابعيعصروفي.والأحنافسليمانبنوحماد

والتابعين،الصحابةفتاوىدونتكما،السنةدونت

المجتهدينكباروعصرالاجتهاد.يريدلمنمرجعالتصبح

وحتىالأمويينأيامأواخرمنلهالتأريخيمكنالفقهاءمن

ظهرتكما،الفقهدونوفيه.الهجريالرابعالقرن

.اليومحتىقائمةماتزالالتيالفقهيةالمذاهب

تلامذةلهكانالذيالفق!المذهبأنيلاحظ

وبقيت،ماتلهتلاميذلاومن،وتقدماستمرخدموه

يعدلممثلاالأوزاعىفمذهب.محفوظةاجتهاداتهبعض

المذهبجانبهاوإلىالأربعةالمذاهببينما،اليوموجودله

منبفضلقائمةماتزالالجعفريالشيعىثمالزيديالشيعي

المذاهب:هذهمنفيها.ويكتبوينشرهايخدمها

ثابتبنالنعمانحنيفةأبووإمامهالحنفى.المذهب

منوهوتاجرا.حياتهابتدأهـ(،8051-0)الكوفي

يجمعفراح،الفقهإلىتحوللكنه،الكلامعلمأصحاب

نضجتفإذالمناقشتها،القضيةيطرحثمالتلاميذ،حوله

يتركوافلم،الحريةمنكبيراقدراتلاميذهمنحوقد،دونت

علىيمليمالكمثلإمامانجدبينمانقالق.دونمسألة

مناقشة.دون،مايراهطلبته

فرصةإتاحةعلىمشجعةالأحنافطريقةوكانت

المسائل.وضبطالاجتهادعلىللتدربللتلاميذجيدة

العلةيتحرى،واضحمنهجوفقالأحنافساركما

الم!تخرجواثم،بالفقهأولأابتدأوالكنهمعنها،ويبحث

حنيفةأبيللإمامكانوقدبعد.فيمامنهوالقواعدالأصول

صارالذييوسفأبورأسهمعلىالتلاميذ،منجمهور
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بنوزفر،الشيبانىالحسنبنومحمد،للقضاةقاضيا

زياد.بنوالحسن،الهذيل

اتفقفإذابهم،الخاصةالمصطلحاتبعضأوجدواوقد

وقعفإذا"."الشيخاناتفققالوا:،يوسفوأبوحنيفةأبو

"."الصاحباناتفققالواومحمد،يوسفأبيبينالاتفاق

الشابفيالتوجهوهوالرأيأهلالأحنافعلىأطلقوقد

الكوفة.

هـ(.أ)39-97أنسبنمالكإمامه.ا!لالكىالمذهب

وحين،المدينةأهلفقهواستوعبوالفقهالحديثدرس

والتدريسللإفتاءجلسالفقهاءمنرجلاسبعونلهشهد

وطن،دارهإلىقيل3أولأعلباللهرسولمسجدفي

وكان.نقاشأوحواردونعندهماتلاميذهعلىيملي

.الافتراضويكره،وقعتإذاإلاقضيةفىيفتيأنلايحب

المدينةأهللعملتقديمهعنهواششهر،اصولهمالكيدونلم

يتوارثونظلواالمدينةأهلأنوحجتهالآحاد،حديثعلى

قاموقد.المتواترةبالسنةأشبهفهواللهرسولعنأخذوهما

الوجهعلىوأولوياتهالمذهبأصولبتحديدالمالكىالقرافى

التالي:

والقياسالمدينةأهلواتفاقوالإجماعوالسنةالكتاب

الذرايعوسدوالعرفالمرسلةوالمصلحةالصحابيوقول

.والاستصحابوالاستحسان

منكثيرعلىسيطرقدالمصلحةاستعمالأنويلاحظ

المسائلفجل،بالمذهبالمصلحةاقترنتحتى،المسائل

وكانتبل،المصلحةأساسعلىجاءتالرأيإلىالمستندة

الواحد.وخبرالقياسعلىتقدمأحياناالمصلحة

ونشر،المذهبأساسفكانالموطأمالكالإمامكتب

.بعدهمنمذهبهتلاميذه

إدريربنحمدهوالمذهبإممام.الشافعيا!لذهب

تتلمذمكة،فيونشأ،بغزةولدهـ(02-4ا05)الشافعى

ثمبالإفتاء،أجازهحتىالزنجيخالدبنمسلممفتيهاعلى

وفاته،حتىولازمهالموطأفسمع،مالكالإمامإلىتحول

عليه،وتتلمذ،الأوزاعىتلاميذبأحدفالتقىلليمنوارتحل

-فأخذمصرفقيه-سعدبنالليثبصاجاالتقىكما

العلويين،موالاةبتهمةللعراقأخذ،اليمنومن.عنه

فلازمه،،الشيبانيالحسنبنبمحمدالتقىوهنالك

ويدرسيفتيوظلمكةإلىتحولثمعنه،وأخذ،وجاوره

ثانية،بغدادإلىهـ(ا)59عاموعادسنواتعشرمدة

إلىارتحلثمبغدادإلىعادثممكةإلىرجععامينوبعد

ويعلميفتيواستمر،الهجريالثانىالقرننهايةفيمصر

الحجةكتابهفيجمعلقدهـ.402عامفطتوفطحتى

علىبناءالجديدمذهبهأقامبمصرحلفلما،القديممذهبه

بينوسطاالشافعيفقهاعتبارويمكن.والعادةالعرفتغير

التىالرسالةألفوقد.الرأيوأهلالحديثأهلمذهب

العالم.فيمذهبهتلاميذهونشرمذهبهأصولحوت

بنحنبلبنمحمدبنأحمدإمامه.الجبليا!لذهب

رحلهـ(.142-ا)64ببغدادولد،الشيبانيهلال

وغيرها،واليمنوالشاموالمدينةمكةإلىللعلمطلبا

فيهاوله،بالسنةعالماوكان،الشافعياللإمامعلىتتلمذ

إلىهذا،حديثألفأربعينمنأكثريحويمسند

.القرآنخلقمسألةفيوامتحانه،بالفقهاشتغالهجانب

تقديم-ا:وهيالاتيةالأصولعلىمذهبهبنىوقد

فتوى2-غيرهما.علىوالسنةالكتابمنالنص

إذا3-.إجماععندهفهيالنصتخالفلمإذاالصحابي

يلجأ4-.والسنةللكتابالأقربأخذالصحابةاختلف

وكان،توقفالأدلةتعارضتفإذا.الضرورةعندللقياس

الافتراضي.الفقهيكره

تدونأنيكرهبالعسنةالشديداهتمامهجعلهوقد

الخلالبكرأبوجاءولما.عنهكتبواأصحابهلكن،فتاواه

وقد.الجامعكتابهفيورتبهاوالفتاوىالمسائلجم!ذه

فيكلهاجزءاعشراثنىفىالإنصا!المرداويألف

أحمد.مذهب

أفتىحديثاوجدفإذا،المسألةفييفتىكانوقد

عنه.والمروياتالخلافاتكثرتلذا.الحديثحعسب

بنالعابدينزينعليبنزيدإمامه.الزيديالمذهب

العلمتلقىاهـ(22)08طالبأبيبنعلىبنالحسين

بالتقوىعرف.زمانهفقهاءوبعضالباقروأخيهوالدهعن

مسائلفيإلاغيرهعنلايختلفومذهبه،العلموغزارة

قليلة.

كتابوصلناوقد،تلاميذهعلىيمليأنزيداعتاد

عمروطريقعنعنه،مروياوالحديثالفقهفيالمجموع

فيفأسهمواالكثيرتلاميذهوكتب،الواسطيخالدابن

الفقهاءأنإلا،أصولهيدونلملكنه،المذهبنشر

هذهومن-الأحناففعلكما-الفروعمناستنبطوها

والاستحسانوالقياسوالإجماعوالسنةالكتاب:الأصول

العقل.وحكمالمرسلةوالمصلحة

بنالصادقجعفرعبداللهأبوإمامه.الجعفريالمذهب

بنعليبنالحسينبنالعابدينزينعليبنالباقرمحمد

حيانبنجابرموسىأبوكتبهـ(.أ08-48)طالبأبي

لشيخهرسالةخمسمائةحواليالصادقجعفرالإمامتلميذ

فقهاءبعضشغلتالتىالمسائلومن.الصادقجعفر

والقياس.بهالعملجوزواإنهمإذالاحادحديثالشيعة

.الإمامعصمةمعيتعارضالذيهويجيزونهلاالذي

الاستحسانمسائلفيالسنةفقهاءاجتهدوكما

،نصوصمنوالسنةالقرآنفيجاءوماوالا!ستصحاب
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.السنغالفيبالجزيرةيوفمسجدفيالمملون

الأسقطفقدالعباداتفىأما.الشيعةفقهاءفعلكذلك

يقومولاالإماملغيبةالجمعةفريضةالشيعةفقهاءبعض

الإمامعنينوبلكنهالإمامنائبعندهمفيهامقامه

جدية.والفالسياسيةالأخرىالمسائلمنكثيرفيالغائب

فرقأنالفرقبينالفرقفيالبغداديالقاهرعبدوأورد

ليشسبوإليهاالأمةفرقفيمعدودونالإماميةوفرقالزيدية

ع!ة!رية.الاثناالإماميةانظر:.الجعفريثمالزيديالمذهبان

اجتشهادا،فيهااجتهدوارجالالمذاهبهذهأسسوقد

صاركصاعنها،ولايخرجفيهايجتهدمنبعدهموجاء

حا،مفمالاجتهادبابومازال.مقلدونمذهبلكل

الم!ملمينمنأدواتهملكلمنمشروعحقفالاجتهاد

.والمسلمات

لاريخيةنبذة

شهرمنعشرالثانيفىمكةفيعل!محمدولد

اماشمبنيفيم571عاموهوالفيلعامفىالأولربيع

لة؟تحتالأبوينيتيمونشأقري!.قبيلةبطونأحد

وقد،(طالبأبوعمهكفلهماتفلما،عبدالمطلبجده

ا.لخلق،وحسنوالأمانةبالصدقصباهمنذعرف

الخلأ*فاتتسويةفييحكمكانإنهحتى،العقلورجاحة

صسمهفيحدثكمامكة،فيالقبائلبينتنشأالتى

ا!،سودالحجررفعحولمكةأهلبيندارالذيالخلاف

عن4بنفصيبعدكانأنهكما.الكعبةمنمكانهإلى

دعثير،الطبعهادئرجلاوكان.مكةأهلممارسات

يفكركثيرةأحيانابنفسهيختليفكانوالتدبر.التفكير

جاءوق!..بمكةالنورجبلفيحراءغارفيويتدبرويتأمل

آنذاكوعمره،تلكخلواتهإحدىفىبالرسالةالوحي

أهلبدعوأ!ثم،الأقربينأهلهبدعوةوأمرعاما،أربعون

الدينإلىجميعاالناسبدعوةثمذلكبعدمنمكة

المت!لشيةوالأصنامالأوثانعبادةنبذإلىالداعىالجديد،

الأ!الواحداللهوعبادة،العربيةالجزيرةوفيمكةفي

.غيرهإلهلاالذيالصمدالفرد

إنهاإذ،مكةأهلمنالقبولالدعوةهذهتجدلم

بلوالاجتماعيةوالتجاريةالدينيةمصالحهمتهددكانت

وفيمعارضتهافيواشتدوافعارضوهاأيضا.والسياسية

المؤمنينببعضدفعممابها،آمنواالذينواضطهادإيذاء

النبيمعجميعاهجرتهمثمأولأللحبشةالهجرةإلى

عامفي(بعلىفجماالمنورة)1!رينةيتربإلى!لإيإفيمحم!

فيفاصلاحدثاالمدينةإلىالهجرةوكانت.م622

مرحلةمنالإسلامتحولإلىأدت،الإسلامتاريخ

والتطبيق؟الانطلاقمرحلةإلىوالاضطهادالدعوة

الإسلامأمةإقامةمنعس!محمدالنبىتمكنحيث

فىالإسلاميةللدولةالنواةكانتالتي،المدينةفىودولته

منوينتشريقوىالإسلامواستمر.اللاحقةالعصور

حتىقلائل!شواتإلاوماهىوحواليها،المدينة

منتصرينفدخلوها،وصحبهغي!للنبيمكةاستسلمت

،الأصنامالكعبةمنأزالواحيث،م063هـ،8عام

مدينتيمإلمدينة،مكةوأصبحت،الشركمظاهروكل

المقدستين.الإسلام

عامربئالأولفيالأعلىبالرفيقعدبالنبيالتحق

الوليدةالإسلامأمةواجهتوبوفاته،م633هـ،ا1

ومشكلة،الأمةحكمفييخلفهمنمشكلة،مشكلتين

بكرأبوفانتخب،المشكلتينعلىالأمةتغلبتوقد.الردة

بذلكوكان،اللهلرسولخليفةعنهال!هرضيالصديق

وهزيمةمحاربةمنأبوبكروتمكن،الراشدينالخلفاءأول

عهدوفي.الخليفةإلىالزكاةدفعرفضواالذينالمرتدين

التيالفئالإسلاميةحركةاستمرتبكر،أبىالخليفة

الهلالبلدانإلىالعربيةالجزيرةمنبالإسلامخرجت

نأوبعد-النهايةفيواستطاعت،المجاورةالخصيب

والثالث،الخطاببنعمرالثانيالراشدالخليفةتابعها

الفارمميةالإمبراطوريتينهزيمة-عفانبنعثمان

ومصر.وفلسطينوالعراقسورياففتحتوالبيزنطة،

عهدعلى،الحلقاتمتصلةالفتححركةواستمرت

إلىالإسلاموصلحتى،العبالمميةوالدولةالأمويةالدولة

شرقا.الصينوإلىغرباأسبانيا

بأهلالعربجزيرةمنالقادمونالمسلموناتصل

،الحضاراتبتلكوتأثروا،المفتوحةالبلادتلكوحضارات

إسلاميةعربيةحضارةظهورالنتيجةفكانتفيها.وأثروا

شجعوقد.أخرىبلدانإلىبعدفيماأثرهاأمتد،زاهرة

دينهمإنإذدينيا،واجباباعتبارهوتعلموهالعلمالمسلمون

مسلمكلعلىالواجبالعلملتعلميحفزهمكان

والفرسالإغريقوعلمتراثوحفظواوترجموا،ومسلمة

فكانت،إسلاميةبوتقةفيذلككلوصهرواوالهنود،

إلىوأضافواعلماؤهاأبدعالتيالإسلاميةالعربيةالحضارة
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الطب،مجالاتفىخصوصاالختلفة،ميادينهافي،المعرفة

وفي،والهندسةوالفيزياءوالفلككالرياضياتوالعلوم

.والأدبوالضوالتاريخالجغرافيامجال

بالكثيروالمسلمينللعربمدينوغيرهالأوروبيوالعالم

تعلمتفقد.الأحوالمنبحالإنكارهيمكنلاالذي

هذهمنمانقلإنبل،المجالاتهذهفيالكثيرأوروبا

الترجمةطريقعنأوروباإلىالعربيةالإسلاميةالمعارف

عليهبنيتالذيالأساسهوكان(بالذاتاللاتينية)إلى

فىالمسلمينالعربفمخترعات.الأوروبيةالحضارة

وغيرهاالبحريةوالخرائط،كالإسطرلاب-الملاحةمجالات

الاكتشافاتبحركةأوروباقيامفيألمساسياعاملاكانت-

هىالطبفىسيناوابنالرازيكتبكانتكما.البحرية

القرننهايةحتىأوروبافيالطيالتعليمعلىالمسيطرة

حيانبنجابركتاباتوكذلك.الميلاديعشرالسادس

المعارفمنوغيرهاالرياضياتفيوالخوارزميالكيمياءفي

أسبانياطريقعنأوروبا،إلىالإسلامعالممنانتقلتالتي

انظر:.صقليةفيالإسلاميالوجودطريقوعنالإسلامية

والمسلمين.العربعندالعلوم

سوعةالموفىصلةذاتمقالات

الإسلاميةالفلسفةالإسلاميةالدعوةالإسلام!يالأخلاق

المشردةالكعبةالزكاةالمسلمينأعياد

عشطمحمدالإسلامدىالزواحتطهام،الإسلاميالاقتصاد

الممورةالمديهةالصلاةالسنةأهل

المسجدالصومالهجريالتقويم

المكرمةمكةالإسلاميالففهدىالعقولةالحهاد

الإسلاميةالممظماتالإسلاميةالحإلعمارة

الإسلاميةالفتوحالنبويالحديث

الموضوعصرعنا

سلامل!ا-ا

الإسلاميةالتعاليم-2

الأساسيةالمعتقدات-3

باللهالإيماد-أ

بالملائكةالإيماد-ب

بالكتصالإيمار-خ

الإسلامأركان-4

الشهادتان

الصلاةب

الزكاة-ج

الإسلامفىالمسجد-5

الإسلاميةالفرق-6

الإسلاميةالشريعة-7

الشريعةمقاصد-أ

الشريعةحصائص!-

الشريعةمصادر-ج

دالرسلالإيمان

الآخرداليوماللإيمالى

رمضانصوم-د

الحجهـ-

11

وانتتنارهوتطورهنثأته:الفقه

الفقهأحكام-أ

نشأته!

الفقهأصول

نشأته-أ

تطوره-ب

الفقهيةالمذاهب

الحنفىالمدهب

المالكىالمدهب-ب

الشافعىالمذهبج

تاريخيةنبذة

أشلة

هتطور-ج

هرنتشاا-د

الحنسليالمذهب-د

الزيديالمذهبهـ-

الجعفريالمذهب

؟الإسلاممعنىما

غف!.الرسولبهاحاءالتيالتعاليمأهمعنتحدث

؟والإيمانالإسلامبينالفرقما

.الإسلامأركانعنلمايجازتحدت

الإسلامية.الشريعةمصادرعنتعرفمااكف

تقدمعصورأهموماالإسلاميالفقهتطوركيفيةصتحدت

الإسلامي؟لفقه

الإسلامية؟الشريعةخصائصأهمما

الححفريوالإماميالشيحىالزيديالمذهبينقضاياأهمما

الشيعى؟

وتد.الشمالنيوتقعباكستانعاصمةأيادإسلام

منوكثير،القرنهذامنالستينياتفىأبادإسلامبنيت

والعمارةالحديثالفنيالتصميممنمزيجعمائرها

402)436سكانهاعددويبلغ.التقليديةالإسلامية

إدارية-رئيسيةأربمناطقمنآبادإسلاموتتكون

منالإداريةالمنطقةوتتألف-وسكنيةوتجاريةودبلوماسية

وثقافيةحكوميةمبانمن-الشمالفيالواقعة-أبادإسلام

رئيسومنزل،الوطنيةالجمعيةمبانيتضممعظمها،كمافي

المنطقةوتتألف.المفتوحةالشعبوجامعة،الجمهورية

إسلاممنالشرقىالشماليالركنفيالواقعةالدبلوماسية

فتقعالتجاريةالمنطقةأما.أجنبيةسفاراتمنبأكملهاأباد

تبلغقطاعاتإلىالسكنيةالمنطقةوتنقسمالمدينةوسطفي

مستقلةوحدةقطاعوكل2.كم3منهاقطاعكلمساحة

ومدارسصحيومركز،تجاريةمنطقةمنهاولكلنسبيا.

بها.خاصومسجد

تخصصالتيالحكومةفيأبادإسلامأهلمعظميعمل

لاالذينأولئكعانىوقد.العامللمرتبةوفقاالمسكن

مساكنعلىالعثورفيصعوباتالحكومةلحسابيعملون

وهيروالبنديفىيعيشونومعظمهماباد.إسلامفى

العاصمة.منمقربةعلىتقعمدينة



قام.الحا)م!يالكبيرةاكسماجدمنأباد،إسلامفيدضلالللكمسجد

.أم859عامبناؤهوتمدالوكاي،فيداتالتركىالمهندسبتصميمه

اختيارالباكستانيةالحكومةقررتام،959عاموفي

وابدأت.كراتشيمنبدلأ،العاصمةلتكونأبادإسلام

أوواخروفى.ام!61عامالجديدةالمدينةفىالتشييدأعمال

اءكومةمكاتبمعظمكانت،القرنهذامنالستينيات

أباد.إسلامإلىانتقلتقد

.باكستان:أيضاانظر

.النوويالسلاحان!ر:.الذريةالأسلحة

م(.007-؟هـ،08-؟)العدويأسلم

،سيلعصا،ويلعدا،شيلقرالدخابوأ:لويقا،بوزيدأ

هو!:وقيل،محدث،إمام،فقيه.الخطاببنعمرمولى

!صشي:وقيل،يمانيهو:وقيلالتمر،عينسبيمن

حجةيليالذيالعامفيبالناسحجإذبمكةعمراثشراه

بكر،أبيعنحدث.الصديقبكرأبيزمن،الوداع

زيد،ابنه:عنهوحدث.وطائفةومعاذ،،وعثمانوعمر

عن.وآخرونعمر،ابنمولىونافعمحمد،بنوالقاسم

قالهـ.ا2سنةعمراشترانى:قال،أبيهعنأسلمبنزيد

ثقة.مدني:أبوزرعة

36المكلفىالأسلوب

الأوروبيةالفنونأنواعمننوعالتكلفىالأسلوب

هذاظهر.ام06.او052عاميبينماالفترةفىانتشر

اثارولكنإيطاليا،وسطفنونفيواضحةبصورةالفن

أوروباأنحاءكلفيوجدتالفنمنالتكلفىالأسلوب

عصرفنانيوأعمالالمعماروشملت،الوقتذلكفي

أنجلو.ومايكلرفائيلمثلالنهضة

وتقديرتقويمإلىالفنيالمذهبهذاأصحابيتجه

ويظهر.الطبيعةبهتجودمماأكثرالفنيوالابتكارالخلق

منطقيةغيربصورةالتكلفيالأسلوبأصحابفيالفراغ

بينومزعجمفاجئتباينيوجدحيث،للقياسقابلةغيرأو

معظمويركزالمشاهد.منوالبعيدةالقريبةالأشكال

وتنحصر.السطحيةالأنماطعلىالمذهبهذاأصحاب

مننوعالتخلقالأنماطهذهبينالأبعادثلاثيةأشكال

عدمويلاحظ.ووضعهالشكلبينالصراعأوالتحديد

أشهرومن.معوجةأوضاعوجودأوالنعسبتناسق

انظر:غريكو.الأسبانيالرسامالتكلفىالأسلوبأصحاب

.إلغريكو،

سيلينى،فنبم،النحتبمالتشكيليالتصويرأيضا:انظر

تنتوريتو.فيليبينو،،ليبيبنفنوتو،

والاشكالالمحرفةالمسحاحاتأستغلاليعكسالتكلفيالأسلوب

الفنانيعتبر.جيدةدراميةقوةالأسلوبعلىتضفيحيثالممدودة

التكلفي.الأسلوبروادأحداللوحةهذهرسمالذيغريكوإل
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.نظام،الزراعىالإنتاجانظر:.الفلاحةأسلوب

الحجممتوسطالأسلوتحيوان.حيوانالأسلو!،

القطةأوالنمريبالقطمعروفوهوالقططفصيلةمن

بماسم21.أو50بينماطولهويبلغ،الأمريكيةالنمرية

يبلإرتفاع.سم4.طولهيبلغالذي،الذنبفيه

الكتفين.عندسم4ءإلى04نحوواقفاالأسلوت

الش!المنحدودهاتمتدمنطقةفيالأسلوتيعيش

تكساسلولايةالشرقيوالجنوبأريزونالولايةالشرقي

الجنوبية.أمريكافيباراجوايحتى،المتحدةبالولايات

يصطادماغالباولكن،الأرضعلىحياتهأغلبويقضي

،الفئرانويأكل،رشيقمتسلقوهو.الغابةأشجارفي

والطوروالسحالىوالثعابينوالأرانبالغابةوجرذان

المناطقفىالمفضلوغذاؤهوالقرود.الصغيرةوالغزلان

ليصبحالأسلوتترويضويمكن.الأجوطيهوالاستوائية

صغير.وهوأخذإذاخاصةأليفاحيوانا

منلاخر،حيوانمنكثيراالأسلوتفرولونيختلف

وتختلف.الغامقالرماديإلىالأحمرإلىالمائلالأصفر

الأرجلعلىصغيرةنقطمنالحجمفيالسوداءالنقط

الجسمأجزاءعلىصدفةشكلفيكبيرةنقطإلىوالأقدام

شفافتانوعينان،ورديأحمرأنفوللأهمملوت.الأخرى

.كبيرتان

وقدلفرائها،واسعنحوعلىتصطادالألمماليتكانت

فرضالصعبمنكانلأنه،بحدةأعدادهاانخفضت

الأسلوت.اصطيادتمنعالتيالقوانين

الحيوا!.:أيضاانظر

!مالكثيمةوالأشجارالحشائمقذاتالممطقةدىيعيحقالأسلوت

متسلقوهو.الجنوبيةأمريكاأواسطإلىالمتسماليةأمريكاغر!جموب

الصعيرة.الحيواناتديصطماوغالبارشيق

بهايعرفالشخصعلىتطلقعبارةأوكلمةالاسم

وقدأسماء.عدةالناسولبعض.الحديثفىإليهبهاويشار

الأقلعلىاسمانالمجتمعاتمعظمفىالناسلبعضيكون

وراثيااس!االعائلةاسمويعد.العائلةواسمالأولالاسم

أيضاالعائلةاسمعلىويطلق.الأسرةأعضاءكليحمله

العائلةاسملأنوذلكالأخير،الاسمأوالمضافالاسم

الاسمويميز.الأولالاسمبعدالمجتمعاتبعضفىيأتى

ويكون.واحدةأسرةأعضاءبين،الأولالاسمأو،الأصلى

للشخص.القانونيالاسممعاالعائلةواسمالأولالاسم

لهاأسماءلأطفالهميعطونوإفريقياآسيافيالناسيزالولا

ويمكن.العائلةأسماءيستخدمونلاغالباوهم،معينةمعان

وأسماءوألقابشخصيةأسماءإلىالأسماءتنقسمأن

لتناسبالتقليديةالتسميةأساليبتعدلماوغالباعشائربم

الحديث.الامشخدام

لىلأواءلأسماا

معانلهاأسماءالعربيةفيالأشمخاصعلىتطلق

مصادر.منأخذماومنهاالمشتقةالصفاتمنأخذت

الإسلامقبلالعرببهتسمىقديمالأسماءهذهبعض

منأكثرهافيأتيالغربفىالأسماءأما،حديقوبعضها

من)وهىوالتيتونية،واللاتينيةوالإغريقيةالعبريةاللغات

(.القديمةالألمانيةاللغاتفصائل

ألفاظمنمنقولةالعربأسماءمعظم.العربيةالأسماء

العربى،بالشخصالمحيطةالأشياءألمسماءفهى.العربيةاللغة

منذالأفعالمنالمشتقةالصفاتمنمنقوأ!ةأسماءوهى

مكنتالتىالعربيةسماتأهممنسمةالاشتقاقكان

ومن.ومنظموافربشكلاللغويةثروتهزيادةمنالعربي

علىالدالةالأسماءأيالمصادرمنمنقولهوماالأسماء

الطبيعةمنالمنقولةالأسماءفمن.ألمجردةوالمعانىالأحداث

أشسجارهاومن،جندلحجر،،سهل،جب!:المحيطة

،وزهرة!وعر!،وشيحة،وسمرة،وطلحة،نخلة:تهاونبا

ومها،،وذئحطوفهد،ونمر،أسد،:حيواناتهاومن.ووردة

ومن.مةوحماوصقر،،بوعقا،بوجند،وجحعش

ومن.وبحر،ورياح،بباور،ومطر،يمةد:لطبيعيةاهرلظواا

ورافع،،وصالحةوصال!،ومالكعامر،:المشتقةالصفات

ورشيد،،ومحمود،ومحمد،ومصطفى،ومنصور،فعةورا

وحسن،،وشلاح،بوغصا،فوعسا،موعزا،ةورشيد

،وهدىوزيد،،فضلالمصادر:ومنوسعيد.،وجميل

.وندى

وإلىتداولهافيالتقليديةإلىالحضريةالأسماءوتميل

ألممماءفيهافتكثربمدينيةصبغةذاتأسماءعلىدلالتها

محمد،مثل:والتحميدالتعبيدوأسماءوالصحابةالرسل



56الاسم

يز،صلراعبد،للهاعبد،يعقوب،نوح،يوسف،لحصا

واسضفلالالتنوعإلىفتميلالباديةأسماءأما.عبدالرحمن

دلالاتنحووتنحوالأسماء،لتوليداللغويةالإمكانات

وفي.مناع،غصاب:مثلوالغلبةوالقهربالقوةتوحي

!ختارمنمنهمنجدالقويةالدلالةذاتالأسماءهذهمقابل

جمي!!.سعيد،،مبارك:مثلوالمعنىالجرسجميلةأسماء

ومنها،الغالبوهومفردبعضهاالعربوأسماء

هود،منهاوقليل،عبداللهمثلإضافياتركيباالمركب

منها1،الحقجادأوشرا،تأبطمثلإسنادياتركيبامركب

.معديكربمثل:مزجياتركيبامركبهوما

موسى،:مثلأجنبيةأسماءالعربأسماءإلىودخل

،س!!اقوإ،ويوسف،ويعقوب،ونوح،هيمبراوإ،وعيسى

.موسطا،عيلسماوإ،رةوسا،ومريمجر،وها

اسممنالمسلمينأسماءتتكون.الإسلاميةالأسماء

.الأولالجدإلىيشيرلقبوهو،بالنسبيتبعخالص

وءكلمة،فلانابنتعنيابنكلمةفإنالمثالسبيلوعلى

الف!ليالاسمذلكإلىويضاف،فلانبنتتعنيبحت

فىالشخكل!رغبةبدرجةالأولالجدأوالجدأوللأب

اسمالاسمهذاإلىيضافأنويمكن.نسبهسلسلةتحديد

أم(أز)أبوبكلمةالكنيةوتبدأ(،الكنيةعليه)يطلقشرفبم

هيبةالذكورأكثرأوسناالأبناءأكبرالم!مإليهامضافا

قمسبةالأخرىالإضافاتومن.الكنيةانظر:.ومكانة

منجاءالذييعنيفالراري:الولادةمكانإلىالاسم

اسمأو،الخيامصانعهووالخيام:المهنةاسمأوالريمدينة

إتميزامننوعأو،هاشمبنيإلىنسبةالهاشميو:قبيلة

غالبا(ءديطالرسولناصرواالذينيعنيوالأنصار:الروحمط

سياطقواسمايتبنونالماضيفيالمسلمونالحكامكانما

مثلا.كالمنصوراللقبعليهيطلق

منالمأخوذةالعبريةالأسماءشكلت.العبريةالأسماء

ألرمماءأكثرومن.النصرانيةللأسماءالمصادرأهمالإنجيل

أ/كثرأما.الربهديةويعنىجوناسمشميوعاالذكور

مر.،يعنيقدوالذي،مارياسمفهوشيوعاالإناثأسماء

يعني،ديميداسمالشائعةالأخرىالعبريةالأسماءومن

،يعنيوجيمس،اللهميثاقويعنيوإليزابيث،المحبوب

اخر،شخصمحليحلالذيالضخصأو،اللهحماك

ا)رب،فضلهالذيويعنيوحناالم!،فضلويعنيوجوريف

مماءالأسهذهوتظهرس!ةقداللهأنويعنيصمويلو

النصرانية.الأمكلفىمختلفةصورفيالإنجيلية

منوت!!الاستخدا(،شائعةوهيالتيوتونية.الأسماء

وهي.الاولادأسماءخاصة،شمهرةالنصرانيةالأسماءأكثر

الملاقةعنالنظربصرفمعايندمجانعنصرينمنتتكون

ا!س!،منيتكون،المثالسبيلعلى،وليمفاسمبينهما،

ويعنيولالأول،الاسمفيعنصرامنهماكليشكل

الاسمولكن،الخوذةويعنييموالثانى،العزيمةأوالإرادة

الأسماءعناصربعضوتوجد.وخوذة،إرادةلايعنيوليم

إدوينفيغني()بمعنىإدكلمةمثل،البدايةفيهذه

)بمعنىواردمثلالنهايةفىأيضاتظهرقدأنهاكماوإدموند

إدوارد.هوارد،اسمفيوصي(

أسماءتستخدمأنيمكن.الأخرىالأولىالأسماء

الاباءدرجفقد،التقليديةالناحيةومن.أولىأسماءالعائلة

استعارةعلىالرومانيةالكاثوليكيةبالديانةيدينونالذين

معظملأنبمالصعببالأمرهذاوليس.لطفلهمقديساسم

أكثر.أوقديسيحملهااليومالشائعةالنصرانيةالأسماء

فحتى.معقدةالهنديةالاسماءتعتبر.الهنديةالأسماء

الثانيالاسمفكرةكانت،الميلاديعشرالتاسعالقرننهاية

الاسمويتكون.الهنديةالعاداتعلىغريبةالعائلةاسمأو

لترتيبقواعدتوجدولاعدة،عناصرمنالحديثالهندي

للعائلة.اسمايكونالاسمعناصرأيلتحديدأوالأسماء

الأسرةداخليختلفأنيمكنالواحدالاسمهجاءأنكما

أولاناسمانأواسمللشخصيكونماوعادة.الواحدة

وتعطى.مختلفتينكلمتينأوواحدةكلمةيكتباأنيمكن

وأتكميلى،باسمتتبعماوعادة.الولادةعندالأسماءهذه

باللغةعليهيطلق،النمسبأوالقبيلةأو،الطائفةيوضحاسم

مكانأو،مشتركأصلمنالانحدارويعنيعوترا،الهندية

الطائفةأوالحرفةأوالمهنةأوالسكنأوالولادةمنطقةأو

الهندوسي.الإلهاسمالهندوسمنكثيرويأخذ.الدينية

الاسم،منجزءاالموروثاللقبيصبحأنويمكن

الكتابأنكما.التعليميةالمؤهلاتعلىذلكوينسحب

وأزائفةأسماءيعستخدمواأنيمكنالخصوصوجهعلى

.مستعارة

يرتبطللعائلةاسمالسيخلدىيوجد.السيخأسماء

اسملهيكونفالابن.شاهالاسممثلالأببجانب

وتؤخذ.سنخمثللقبياسميتبعهبالوانتمثلشمخص

اسمويعطىسنخغوفندغورااسممنلاتباعهالعائلةأسماء

ويعنيكاور،واسمالرجاللكلالأسدويعنيسنخ،

فقدجدا،شمائعةالأسماءهذهولأنالنساء.لكلالاميرة

نهايته.أوالاسموسطفيوتظهر،ألقابإلىتحولت

معظملايستخدم.والإندونيسيةالماليزيةالأسماء

الذكورأسماءفأكثر.العائلةأسماءالمسلمينالماليزيين

أسماءوأكثرعدبالنبياسموهومحمداسمهوانتشارا

عهيمسط.النبيابنةوهى،فاطمةاسمهوانتشاراالإناث

على،يحدثكما،الأطفالأسماءتتغيرأنويمكن

للتعرضالاستعدادكثيرالطفلكانإذا،المثالسبيل

ويعمد.الزواجعندأسماءهنالنساءتغيرولا،للمرض
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المشهورةالأسماءاختصارإلىالأحيانبعضفيالماليزيون

يمكنمثلا،،عبداللهفاسم،الأولالمقطعحذفطريقعن

.لاهأودولاينطقأن

(،جاوةجزيرةإلى)نسبةالجاويون.الجاويةالأسماء

فىمسلمونوهمبمتقليديةعائليةأسماءلهمليعست

أصولذاتأسماءيستخدمونلاولكنهم،معظمهم

وأالسنسكرلمجيةالأصولذاتالأسماءيفضلونبل،عربية

وتنتهيسوبالمقطعالجاويةالأسماءتبدأماوغالبا.الجاوية

وسوهارتو،سوكارنو،أسماءمثلو،الصائتبالحرف

مثليبحرفالنساءأسماءتنتهيماوغالباوسوبراتو.

اسماالجاويينمعظمويستخدم.وكارتيني،لمسونداري

بعضهناكولكن،إبراهيمأوسوبومونقولكأنواحدا

إسلامياسمأحدهمااسمينيستخدمونممنالجاويين

سوكارنو.أحمدمثلجاوياسموالاخر

يحملهبسيطااسمايسمىالجاويالطفليولدوعندما

لأسماءمطابقايكونالأسماءهذهوبعض،الزواجحتى

قديم،اسمعنيبحثونالرجالفإنالزواجعندأما.القرى

هذهوفيالدواءوتعنيهوسودو،يسمىأنيمكنفالطبيب

يمكنالحاضر،الوقتوفي،هوسودوكارتوينادىا!لة،

عائلية.كأسماءللجاويينالقديمةالأسماح!تستخدمأن

اسمسوىللفلبينييكنلم.الفلبينيةالأسماء

عشرالسادسالقرنفيالأسبانيالغزوقبلواحدشخصي

نصرانياسملهميكونالناسمعظمفإنالآنأما.الميلادي

اشومانيالكاثوليكيالتقويممنغالبايختاراسموهو،أول

اضاسعاالقرنمنتصففيحدثولقد.القديسينلأيام

عائليةأسماءاتخاذالأسبانيونفرضأنالميلاديعشر

وأكروزفكتورمثلألمسماءظهرتفقدثمومن،أسبانية

يستخدمونفانهمالفلبينفيالمسل!ونأما،سانتوسغبرييل

تقليدية.إسلاميةأسماء

يعيشونالذينالصينيونيستخدم.الصينيةالأسماء

المسيا،شرقيجنوبمنأخرىوأجزاءوسنغافورةماليزيافي

ماغالبافهم.الصينفيالقائمبذلكأشبهللأسماءنظاما

أسماء.ثلاثةلهمتكون

الصينىيعرفأنيمكن،الرسميةغيراللقاءاتوفى

سونغيواكيممثلاسمافإنولذلكفقط.الأولباسمه

اهـمكانكلمةتستخدمكما،سونغكيمينادىأنيمكن

تنادىأنيمكنموي،سامونغباسمفامرأة،الأوسطالاسم

اسمالصينيونيكتبأنويمكنرفيقاتها.بيناهـموي

ضوءوعلى،الغربيةالأسماءمثلتماما،النهايةفيالعائلة

اسمهيكتبأنيمكنهينبنغليمباسمشخصافإنذلك،

الصينيونالمسلمونأما.ليم.بهـ.حتىأوليمبينغهين

قدأنهمكماما.مثلعائليةأسماءلهمتكونمافغالبا

مثلالصينيالعائلةاسمبجانبإسلاميااسمايستخدمون

اسمايستخدمواأنأيضاللصينينيمكنكماما.إبراهيماسم

ليم.جونمثلالصينيالعائلةاسمبجانبنصرأنيا

علىأسمائهمهجاءفيإندونيسيافىالصينيونويسير

لمسيكتبماليزيافىلييكتبالذيفإنولذلك.ألمانينمط

فيجابيكتبماليزيافييابيكتبوالذيإندونيسيا،في

الإندونيسيينالمواطنينمنكثيرغيركماوهكذا.إندونيسيا،

إندونيسية.أسماءإلىأسماءهمصينيأصلمن

يتبعونمافغالئاالفلبينفييعيشونالذينالصينيونأما

البداية.فيالعائلةوضحإلم!ممعللأسماءصينيانظاما

فىالمستخدمذلكعنالأسماءبعضهجاءويختلف

.وسنغافورةماليزيا

العائلةأسماءعنلاريخدةنبذة

المعروفةالشعوبأوائلمنالصينيونيعتبر.البدايات

الإمبراطورإنويقال.اسممنأكثرمنهمفردكللدىبأن

نحوالعائلةألم!ماءباستخدامقراراأصدرقدفوكسي

أسم:أسماءثلاثةللصينيينيكونمافغالبا..مق2852

البالغالكلماتإحدىومصدرهالبدايةفيويأتي،العائلة

المقدسة.الصينيةالقصيدةتكونوالتي،كلمة438عددها

-02منتتكونقصيدةمنيؤخذجيليباسمويتئرلك

يوازيلبنياسمأخيراثم،أسرةكلتتبناهاكلمة03

.الأولالاسم

اسمايستخدمونالمبكرةالعصورفيالرومانكان

أولهاأسماء،ثلاثةذلكبعداستخدمواولكنهمواحذا،

الثانىالاسمبعدهيأتيثم،للشخصبالنسبةالتعريفاسم

يأتيوأخيرا،القرابيةالجماعةأوالعشيرةإلىيشيرالذي

فالاسم.العائلةأوالأسرةإلىيشيروالذي،العائلةاسم

قيصريوليوسغيوسهوالمثالسبيلعلىلقيصرالكامل

وأمثاليعملإلىتلويحارابعاسمأحيانايضافوكان

الإمبراطوريةومائمقوط.بالشخصمرتبطجللحدث

المفردةالأسماءوبدأت،متضاربةالعائلةأسماءأصبحط

جديد.منتعود

جديدمنتعودالعائلةأسماءبدأت.الوسطىالعصور

،الميلاديالعاشرالقرننحوإيطالياشماليفيأوروبافي

تقريبا.الميلاديعشرالثالثالقرنفيمألوفاشيئاوأصبحت

عنأنفسهمليميزواالعائلةأسماءيستخدمونالنبلاءبدأفقد

وراثية،الأسماءهذهيجعلونالنبلاءوكان.الناسعامة

كان،الطريقةوبهذهالأبناء.إلىالأبمنتنتقلوأصبحت

العائلةاسموأصبح،أجدادهمإلىالاهتماميلفتونالنبلاء

عامةبدأثمومن،الحسنةالتربيةذيالشخصعلىعلامة

أيضا.السلوكنفسيتبنونالناس
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فقط.التخمينحلالمنبحضهامعنىإلىيتوصلون

الاسيم

أحمد

إدوارد

ستيفنا

أكاكو

ألكسندر

إلين.،ليانإ

ليزابيثإ

أملى

آمي

آن

أندرو

أنتوني

أهيمسا

أيرك

باتريشيا

باربارا

براين

بنجامين

بول

لرتوما

تيريشا،تيريزا

تيودور

جلوريا

جمال

جنفر

جودي/جودث

جورخ

جوزيف

جولي،جوليا

جون

لدجيرا

جيفري

جيفنتا

جيمس

حسن

حسين

لروجلاد

وروثيد

ليورد

ينيسد

الأصل

عرجمما

تيوتوفط

نييونا

نييابا

نييونا

نييونا

عبري

لاتيني

فرنسي

عبري

نييونا

لاتينى

هندي

تيوتوني

لاتيني

نييونا

سلتى

عبري

صيني

لاتيني

آراممط

يونافط

نييونا

لاتينى

عر!ط

سلتي

عبري

يوناني

عبري

لاتينى

عبري

تيوتوني

تيوتوفي

سنسكريتى

عبري

عبري

عربي

عرجمما

سلتي

نييونا

عبري

نىيونا

سملااالمعنى

شيلرا7لحمداكثير

راناكنىوصى

روبرتتاخ!

رونالدأحمر

ريتشاردالإنسانيةمساعد

ساراضوء

سوزانة،سوزاناللهميثاق

سيفقوي

لثاندراألمحبوب

صمويلرحمة

عبداللهالرجولي

عليبىنم!لايقدرأوبالمدححدير

عمرالعمرطويلالمبجل

فانيتاملكي

فرجينياالنبالةسليلة

فريدريكغريب

/فرانكفرانسيسقوي

دييباليمنىاليدأبن

كاثرينالثمين

تشارلز،كارلقليل

كارينتوأم

كريستوفرصدالحا

لماللههبة

لوراعظيم

لوكجمال

لويسبيضاءموجة

ماممدوحةأويهوديةامرأة

ماثيومزارع

مارجريتيزيدسوفالرب

ماركمسدىوجه

الرحيمةاللههبة

ماريرمحايحملقوي

ميلانىاللهسلام

نانسييعيش

نويلاللهحماك

هارولداللههبة

هنريجميل

هوحسن()منجميل

هيروشيسوداءمياه

هيلينالإلههبة

والترنحلة

وليمالإعريقعندالخمرإله

عبربجذورهيضرب

الأصل

عبري

!سمكريتي

تيوتوني

تيوتوني

تيوتوني

عبري

عبري

عربي

مشسكريتى

عري

عربي

عربي

عربي

مشسكريتي

لاتيني

تيوتولي

تيوتولى

نييونا

نييونا

تيوتوكط

لييونا

فطيونا

صيني

لاتيمى

صيني

يوناني

صيى

عبري

نييونا

لاتيى

عبري

نىيونا

عبري

فرنسى

تيوتولي

تيوتوني

صيني

يابالي

يونافط

تيوتونى

تيوتوني
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الباحتينأندرجةإلىالزمان

شاه

أمير

سضيئةشهرة

قوة،نصيحة

صلب،قاعدة

أميرة

زلبق

السيف

النجومضوءيفوقإله

اللهسمعهالذي

للهالمملوك

القدرالرفيع،القوي،المرتفع

العمرمديد

!رجوة

بالربيعيتصل

مسالمحاكم

الخيولمحب

طاهر

رجل

طاهر

المسيححامل

الأول

إكليل

سعادة

فيهمرغوب

حصان

اللههبة

لؤلؤة

إله)المريخ(مارسإلىنسبة

الرومانعمدا!لرب

أسود

الميلادعيدطفل

محارب

المنزلحاكم

طيب

كريم

ضوء

قويحاكم

خوذة،إرادة
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الثريةالأسرفيالعائلةأسماءظهرتأوروبا،وفي

البداية،فىوراثياالعائلةاسماستخداميكنولم،والنبيلة

،المثالسبيلوعلى.اطشخصوصفمجردكانولكنه

نأيمكن،جونسونروبرتالمسمىالشخصابنفإن

.روبرتبنهنريأوروبرتسونهنرييسمى

العائلةأسماءأصل

وذلك،العائلةلأسماءيسيرتصنيفإجراءالصعبمن

والنطق،الهجاءعملياتأصابالذيالتحريفبسبب

القديمةالكلماتمنفالكثيرعليها.طرأتالتيوالتغيرات

فيمهجورةمعانلهاكانأو،مهجورةمعانالانلهاأصبح

علىيعتمدطويلةلسنواتالأسماءهجاءكانفقد.الما!ي

بطرقئكتبأنيمكنالواحدفالاسم،الكاتباجتهاد

يأتىوكأنهيبدوالأسماءوبعضنفسها.الوثيقةفىمختلفة

ماأ!باوغا.أخرىلغةإلىينتمىولكنه،إنجليزيةكلماتمن

فالاسمشيوعا،أكثركلماتإلىالأجنبيةالأسماءتتغير

حقلفييسكنالذييعني)والذيروجنفيلدرالألماني

روكفلر.أمريكافىيصبحمنه(بالقربأوالغجر

تكونفربما.عديدةبطرقإليناجاءتالعائلةفأسماء

وأعملهأوالشخصفيهيعيشالذيالمحيطمنجاءتقد

.الأولالجداسممن

الإقامة.مكانمنالمكانأسماءتأتي.المكانأسماء

يسمىمكانإلىنسبةالسمقلاني،المثالسبيلوعلى

يعيشإنسانوجودتصادفماوإذا.فلسطينفيعسقلان

عليهيطلقأنيمكنمنهما،بالقربأوجبلأوتلقمةفوق

وأودومونتفنلندا،منكانإذأماكيأوالعربيةفيالجبلى

وجوركإيطاليا،منكانإذاوزولافرنسامنكانإذادلميو

إنجلتراوفيإنجلترا.منكانإذاوهيلبولندا،منكانإذا

وأوستونوبروكولاكىوودمثلألممماءنصادفأنيمكن

المكاني.الانتماءبسببوذلكفورد

يلمونممنالقليلسوىالماضيفييوجديكنولم

صورةتحمللافتاتتستخدمكانتولذلك.بالقراءة

فالشخص.فندقأودكانإلىللإشارةشيءأوحيوان

وأ،الجرسعليهيطلقمكانفييعملأويقيمأنيمكن

لصيقااسمايسمىقدالشخصأنكما،البجعةأوالنجمة

وأالحجازيأوالنجديمثلمنهاجاءالتيبالمنطقة

منكثيرعلىالتعرفويمكن،كروشبيرغأوميدلتون

وثروب،،هاممثللواحقمنالإنجليزيةالمكانأسماء

الإقامة.أوالمسكنتعنيوالتىوورث،ووك،وتون

الشخص.عملمنأيضاالعائلةأسماءوتأتى.ا!لهنة

والعقادالنجارأسماءالصددهذافىالشائعةالأسماءومن

)نجار(وكاربنتر)خباز(بيكرمثلالإنجليزيةوفي.والفوال

وتيلور(نطحا)ميللرو(طباخ)كوكو(تبكا)رككلاو

.(طخيا)

وهو.سميثاسمإنجلترافيالعائلةأسماءأشهرومن

يأخذحيث،الأخرىأوروبابلدانمنكثيرفىشايع

فيوفيراروفرنسا،فيولوفيفيرألمانيافىشميدتصورة

رومميا.فيوكوزنتزفوإيطاليا،

أسماءالغربيينمنالكثيريأخذ.الأعليالجداسم

فىمقطعلغةكلففي،لآبائهمالاولالاسممنعائلاتهم

التىالأسماءومن(.فلان)ابنيعنيبدايتهاأوالكلمةنهاية

بحرفتبدأالتيالأيرلنديةالأسماءفلانابنلفظبهايظهر

وتعنيسونبمقطعتنتهىالتيالألمانيةوالأسماء)5("أو"

ويعنيسنبمقطعتنتهيالتىاللإسكندينافيةوالأسماءابن،

أوفيتشبالمقطعفتنتهيوالصربيةالروسيةالأسماءأماابن.

ومن.المعنىنفسولهاشوبالمقطعالرومانيةالأسماءوتنت!

الممميشملجونابنبأنهالاسمحاملتصفالتيالأسماء

ويلز،فيجونزوالمسمإنجلترا،فيجاكسونواسمجونسون

،الدنماركفيهانسنواسمجونسنواسمجنسنواسم

واسمالسويد،فىجوهانسونواسمجونسونواسم

واسمبولندا،فىجانووكيزواسمالمجر،فىجانسون

أيرلندا.فيماكيوينواسبموبلغاريا،روسيافىإيفانوف

الجدتصفألفاظمنياتيالعائلةأسماءمنوكثير

جدلهيكونأنالمحتملمنسمولروبرتفاسم،الأول

هيوريدريدمثلأسماءأنكماالصغير.روبرتالمممه

بشعررجلإلىتشيروهيرد.لكلمةقديمةصياغات

الشعرأصحابالرجاليكونأنالمحتملفمنأحمر،

كألقاب.ردالمممحملواقدالأحمر

لهايكونأنيمكنأسماءوهناك.أخرىعائلةأسماء

)الجرس(،بلالشهيرالإنجليزيالعائلةفاسم.أصلمنأكثر

يحملمكانفييعملأويعيششخصإلىيشيرأنيمكن

عاملأو،الجرسصانعإلىيشيرقدأو،الجرسعلامة

أوبليدعىشخصمنمنحدرايكونقدأنهكما.عليه

أيضايكونقدكما،إيزابيللاسممختصرةصورةهو

بلالقديمةالفرنسيةالكلمةمنوسيملرجلمختصرااسما

جميل.وتعنى

الأوروبيةالبلدانفيظهوراالعائلةأسماءآخرومن

وفيأوروبافياليهودعالقفقداليهود.عندالعائلةأسماء

فإنولذلك.الآخرينعنمنعزلينالعالمأنحاءكل

العائلة.اسماستخدامإلىبحاجةيشعروالممنهمالكثيرين

عشرالتاسعالقرنبدايةفيصدرتالتيالقوانينولكن

العائلة،أسماءتبنىعلىأجبرتهمقدأوروبا،فىالميلادي

تعنيكلماتمنتوليفاتاليهودمنكثيراختارثمومن

،جولدبيرجمثلأسماءلتكوينوذلكووردةوفضةذهب
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أ!صمماءالآخربعضهموأخذ،وروزنتزلوسيلفرممتين

وليفي.بنيامينمثلالأوائلالأسماءمنعائلاتهم

اخرىأسماء

ألفاخماتكونأنيمكنالكنيةأسماءأوالختصرةالأسماء

وأس!!يدمثلالوصفيةفالألفاظ،قصيرةأسماءأووصفية

هـترتبط.الشمخصفيثابتةصفاتعنتعبرماعادةنشيط

جى!انية.بخصائصالكنيةأسماءفيمجموعةأكبر

التععخميليوصفالخصائصهذهتقلبأنيحدثوأحيانا

ضخمقويشخصيسمىعندمايحدثكمابعكسها،

عنالختصر()الامممالكنيةاسبمينتجوقدجداصغيرباسم

عندمايحدثكمااسمااوكلمةينطقأنطفلمحاولة

يكون،أخرىحالاتوفي.ليليبتباسمإليزابيثتكنى

للشخص.الحقيقيللاسمترجمةالكنيةاسم

ال!فراديتبناهاتخيليةأسماءوهي.ا!لستعارةالأسماء

نإالتأقير.منضربخلقأجلمنأوالتعميةأجلمن

مستعارا.اسماانتحلوأالكتابمنكثيرا

ينتحلهالذيالاسمالخاصةالمستعارالاسمأنواعومن

.سشهورشخصيختارهالذيالاسمأوهويتهليخفىالمجرم

المستعار.الاسمان!:.الاخرينعلىللتمويه

بعضيختار!أالتيالأمعماءوهي.الفنيةالأسماء

ل!!مثلةالأصليفالاسم.لمهنهمالفنمجالفيالعاملين

كتيريبركمابرنارد،روبنهوبرناردتساراالفرنسية

صضمهورجومفرانشيزفالممثل،أسماءهمالسينمانجوممن

جارلاند.جوديباسعم

حيثمر،ا!سم)أ!اعالنحويالاسمانظر:.الالةاسم

.المشتقاتتصريمه(،

.المشتقاتانظر:.الزماراسم

حيتصتالاسم)أنواعالنحويالاسم:نظرا.عكلاناسم

.المشتقات(بمتصريفه

المستعار.الاسمان!:.الفئيالاسم

المستعار.الاسمانظر:.القلميالاسم

منلسببالشخصيتخذهامعما!رالاسم

منالالافيكتب.الحقيقياسمهمنبدلالإسباب

المستعاراالاسميسمىوعندئذمستعارةأسماءتحتالكتاب

منكثرأاتخاذإلىيلجأقدالمؤل!نوبعض،القلميالاسم

وأوا-حد،باسمكثيرةبمؤلفاتالسوقيغرقلاحتىاسم

سوفينشرونهماكانإذاخاصةالتخفيفييرغبونأنهم

وأالعامالرأيمنقطاعأوالعامالرأينقمةعليهميجلب

وهذه.قانونيةلأسبابذلكيفعلونأو.الحاكمةالسلطة

والحديث.القديمالأدبعرفهاظاهرة

مستعارةأسماءاتخاذعلىالروائياتمنكثيردرجت

التيإيفانزآنماريمثلرجالأسماءتحتأعمالهنفنشرن

التيأوروروآمندينإليوتجورجباسمتكتبكانت

العربياتالأديباتومنصاند.جورجاسملنفسهااتخذت

عائشة،الحديثالعصرفيمستعارةأسماءاتخذناللائي

)باحثةناصفحفنيملك(،الشاطئ)بنتالرحمنعبد

(،الهيثم)ابنالطنطاويعلىالشيخالرجالومن(.البادية

الخوريبشارة(،الجبل)بدويالأحمدسليمانمحمد

يعقوب)أدونيس(،سعيدأحمدعليالصغير(،)الأخطل

أحمدعبداللههناك،الفنمجالوفي(.نضارة)أبوصنوع

الإذاعيشعبانمحمودومحمد(،ماوس)ميكىعبدالله

فيالأخرىالمستعارةالأسماءومنشارو(.)باباالشهير

بوكلان،باتيستلجانالقلميالاسموهومولييرالغرب

كليمنس،لانغهورنلصمويلالقلميالاسموهوتوينومارك

أكثرولعل.أرويهماريفرانسواالحقيقياسمهوكانوفولتير

البريطانيالروائيالغربىالأدبفيمستعارةأسماءاتخذمن

قلميا.اسما27استخدمالذيكريسيجون

الاسميتخذماكثيراوالغناء،والسينماالمسرحعالهـاوفي

علىالحقيقيالامعملثقلوربما،وجاذبيتهلجمالهالمستعار

وقد.الفنيالاسمالمستعارألاسميسمىوهناالأسماع

عبدالحليممثلللموهبةالمكتشفاسممنالفنيالاسميؤخذ

حافظإلىونمسبشبانةالحليمعبدالحقيقيواسمهحافظ

الوقت.ذاكفيالإسكندريةإذاعةمديرالوهابعبد

فالحكامبمالقدممنذالمستعارةالأسماءاستخدمت

والشامالرافدينبلادفيمستعارةأسماح!لهمكانتتاريخيا

المسلمينللخلفاءكانكما.واليمنالعربيةوالجزيرةومصر

والفاطميونفالعبالمميون،العباسيالعصرمنذمستعارةأسماء

لهمكانتإلخوالعثمانيونوالمماليكالأندل!رفيوالحكام

أنناكما.الكتابمنوعددالوزراءوكذلكمستعارةأسماء

عهودفيمستعارةأسماءاتخذتقدالطوائفبعضنجد

الجمعياتأشهرومن.هويتهملإخفاءيتخذونهاكانواالتقية

الرالغالقرنفيمستعارةبأسماءاستترتالتيالفلسفية

الكتابمنعدداتخذوقد.الصفاإخوانجمعيةالهجري

بعدفيماالصفاإخواناسمالإسلاميالعربيالتاريخفي

هوشهم.بهأخفوامستعاراا!عما

الاسم.:أيفعاانظر

منال!سم)أدواعالنحويالاسمانظر:.المفعولاسم

.المشتقاتتصريمه(؟حيث
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الاسماسائلة(،اأسحاء)أصلالاسمانظر:.المكاناسم

.المشتقاتتصربفه(،حيتمنالأسما)ألواعالنحوي

تقترنولاشيءعلىبذاتهاتدأ!كلمةالئحويالاسم

وألالجربقبولالاسماويحتصر.كتاب،رجلنحو:،لزمن

أجه،إالإسنادار،ولالإضافة،أ!هالتنوينوللحوق،التعريف!

وبالنداء.

التقسيماتحعسبال!!عماأنواعأ!إجمايم!ضنا.أنواعه

التالية:

حيثمنالاسمينقسم.تركيبهحيثمنالاسمأنواع

!ع!تم!افالمجرد:ومزيد.مجرد:قسم!تإلىتركيبه

واأحرفهأحدكانماالمزيد:.رجلوأسد،نحو:،أصليةأحرفه

إشىينقسماالمجردوالا!عممسجد.حامد،نحو:زائدا،أكثر

دره!ا،:نحو،رباعيروأصد،لحو:،ثلاثي:أنواعثلاثة

إلىلالزيادةيص!!المزيدالاسمر.سمفرجا!نحو،وخماسي

عاشوراء،مفاتيح،أسلوب،سلمى:نحو.أحرفمعبعة

يقسم.الإعرابىالتصرفحيثمنالاسمأنواع

معرب:نوعينإلىالإعرابيالتصرثحيثمنالاسم

العواملبتغيرآخرهيتغيرالذيالا!عم:فالمعرب.ومبني

لقبولهمتمكناويسمى.طالبمحمد،نحو:،عليهالداخلة

زيد،نحو(،)منصرفممون:إلىوينقسم.كلهاالحركات

فهوالمبنيأماأحمد.نحو:(منصرف)غيرمنونوغير

نحو،عليهالداخلةأحوام!التغيرآخرهيتغيرلاالذيالا

والأسماءالضمائر:هيالمبنيةالأسماءوا.الذيهو،أنا،

الظروفوبعضالشرطوأسماءالامعتفهاموأسماءالموصولة

(91إلى11)منصبةالمرالأعدادوا(الانأمس،،)حيث

عحترة(.اثنتاعشر،)اثناماعدا

حيثمنالاسبمينقسم.عددهحيثمنالاسمأنواع

،واحدةاوواحدعلىدلماالمفرد::أنواعثلاثةإلىعدده

اثنفن،أواثنينعلىدلما:والمثنى.امرأةرجل،نحو:

رجلين،،رجلاننحو:،ونونياءأو،ونونألفبزيادة

إلىمضافينوكلتاكلا،:بالمثنىويلحق.امرأت!ت،امرأتان

اثن!تمنأحشرعلىدلما:والجمع.واثشانواثنانضمير،

.معلمون،رجال:نحو،اثنت!تأو

حيثمنالا!عمينقسم.بنيتهحيثمنالاسمأنواع

حرفآخرهليسماوهوالاخر،صحيحنوعير:إلىبنيته

أماقلما،نحو:،مقصورةألفاولا،ممدودةألفاولا،علة

)شعبهعليهاأطلقفقد،سعي،هديدلو،،ظبينحو:

كماآخرهعلىالإعرابحركاتلظهورالاخر(صحيح

دئو.منيشربظبىهذانحو:،الصحيحعلىتظهر

اسم:المنقوص:أنواعثلاثةوهوالاخر،صحيحوغير

نحو:ماقبلها،مكسور)ثابتة(لازمةياءاخرهمعرب

مامفتوحلازمةأل!أخرهمعرباسم:والمقصور.أغاضيا

الياء،بصورةأوعصا،نحو:الألفباكتبتسواءقبلها،

ألفقبلهاهمزةآخرهمعرباسم:وا!لمدود.هدى:نحو

صحراء.حصساء،نحو:،زائدة

حيثمنالاسمينقسم.جنسهحيثمنالاسمأنواع

نحو:ذكر،علىيدلماكلوهومذكر،:نوعينإلىحنسه

كلوهو،ومؤنث.مكتبنحو:،معاملتهيعام!أوأحمد،

نحو:معاملتها،يعاملأو،فاطمةنحو:،أنثىعلىيدلما

لدمافالحقيقى،ومجازيحقيقي:نوعانوالمؤنث.حديقة

والمجازي،فاطمةنحو:،وتتناسلتلدأنطبعهامنأنثىعلى

كالبا،الحقيقيالمؤنخطمعاملةويعامليتماس!وأ،يلدلاما

علامة)فيهلفظي:إلىالمؤنثوينقسم.حربشمعر،نحو:

(،تأنيثعلامةمن)خالومعنوي،معاويةنحو:(،تأنيث

(،تأنيثعلامةفيهمؤنث)علميمعنووأغظي،مريمنحو:

فاطمة.نحو:

حيثمنالاسمينقسم.تعيينهحيثمنالاسمأنواع

فيشعائعمسمىعلىدلماوهي،نكرةنوع!!:إلىتعييخه

مدرسةعلىيدلآنلافهما،!تاب،مدرسةنحو:،جسمه

مسمىعلىدلماوهي،ومعرفةمع!ت.كتابأومعينة

هي:ممبعةالمعرفةوأنواع.الصرفكتاب،علينحو:،بعينه

بألوالمحلىالموصولوالاسمالإشارةواسموالعلمالضمير

يكونعندماوالمنادىالسابقةالأنواعمنواحدإلىألمضافوا

(.أمامكواقفارجلا)تفصدرج!!يانحو:،مقصودةنكرة

منالاسمينقسم.تصريفهحيثمنالاسمأنواع

لىاسموالجطم!:.و!ثتقجمامد:نوع!تإلىتصريفهحيت

اسم:نوعانوهو،شجرةنحو:،أخرىكلمةمريؤخذ

واسمأسعد،نحو:،محسوسمجسماشيءعلىيدلذات

نحو(،محسوس)غيرمعنويشيءعلىيدلمعنى

كلمةمنمأخوذاسمكلفهوالمشتة!أما.فهم،شجاعة

معذاتعلىيدلوهو.أديبحامد،نحو:،أخرى

أصلفيواختلف.عالم،فاهمنحو:،صفةملاحظة

الرأيوهو،البصريينرأيوهوالمصدر،فقيل،المشتقات

منفريقويرى.الكوفيينرأيوهوأعع!!،ا:وقيل،الشائع

لاجمئالصرفيينلأنالأولمنأظهرالأخيرأنالعلماء

المصدر،لاالفعلإلىالمشتقاتنسبةشيبينهمخلاف

يكونمثلاالعينالمكسورأضلاثياالفعلمثلا:يقولون5شإنهم

إلىينسبونولاكذا،علىأغاعلاواسمكدا،علىمصدره

تبعاالمشتقاتعددفيواختلف!.الانضباطلعدمالمصدر

الماضي،الفعلهيعشرةشقيلأصلها،فيللاختلا!

والصفةالمفعولواسمالفاعلوامعماوالامروالمضارع

واسمالمكانواسمالزمانواسما،التفضيلوا!عمالمشبهة

.المنتشقاتانو:.الأخيرةوهي،ثمانيةوقي!!.الالة
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،أخرىتقسيماتالالحممقسممنالعلماءومن

التصغير،انظر:ومكبر.مصغرإلىمثلاكتقسيمه

النسب.انظر:.منسوبوغيرومنسوب

المصدر.بمالفعل؟المرف:أيضاأنظر

بأصواتهاتحاكياللغةمنألفاظالأصواتأسماء

:العربالنحاةعندوهي.عليهتدلالذيالطبيعيالصوت

وأدعاءأولزجر،بهصوتأوصوتبهحكيلفظكل

لأصواتالرغاء:مثل،ذلكونحوتحسر،أو،تعجب

لأصواتوالشقشقة،الضفادعلأصواتوالنقيق،الإبل

لأصواتوالصهيل،الثعابينلأصواتوالفحيحالعصافير،

أوراقلأصواتوالحفيفالحمير،لأصواتوالنهيق،الخيل

والخرير،والالاتالطائراتلأصواتوالأزيزالأشجار،

مثل:بأصواتها،الأشياءبعضتسمىوقدالماء.لصوت

وهوتحدثهالذيصوتهامنتسميتهاأخذتالتي،الصافرة

الصمفير.

عزالحقبهاسمىالتيالأسماءالحسئىاللهأسماء

قال،السنةفيإليهاالإشحارةووردتالقرآنفينفسهوجل

وقال،081الأعرا!:!الحسنىالأسماءولله):تعالى

فلهتدعواماأياالرحمنادعواأواللهادعواقل):تعالى

صحيحفيوردوقد.أأ.الإسراء:...!الحسنىالأسماء

)اللهم:قالمضجعهأخذإذاعدبالنبيأنالبراءعنمسلم

اللهرضي،هريرةأبيوعن(،أموتوباسمكأحياباسمك

إلامائةاسماوتسعينتسعةلله)إنووول:النبيعنعنه

وقيل.الوتعيحبوترإنهالجنةدخلأحصاهامنواحدا

مراعاتهابحسنأطاقهامن،الجنةدخلأحصاهابمنالمراد

بها.وآمنمعانيهاعقلمنوقيلبها،الربمعاملةفي

هي:الحديثفيذكرهاوردالتيوالأسماء

المللثالرحميمالرحعئهوإلأإلةلاالذيالل!هو

الجبارالعزيزالمهـيمررالمؤمغالسلامالغذ،س

الففارالغفارالممدو،الباركأالحالفىالمثكنر

الباثمع!القابفبم-العليمالفتاعالوبراقىالوقاي

لبمير4ال!ممميعالمذلالمثترالرافعاءلناكفرر

العاليمالحليمأعبيراللاليونالحرلىإطكغ

المثيت(ءلفيظالكبيرالطيالشكؤرالعفور

المواسحالمجي!الرقيبالكزيمالجليلالحسيب

الحقالشهيدالباعثإلمجيدود(لو2الحكئم

المحصيالح!يدالوليالمثينال!وىالوكيل

القيوبمالحيالمديثالمحسأ!ثيد-المدى

القادرالمدرالأحمدالوأحمدالماجمرالوأجمكل

الظاهرالآخمرالأودالمؤيخرالمقرمالمفتدر

المنئمم؟لتوأبلبرالم!عالاالوأليالباطن

العفو

،لجامع

الئور

الث!بهـور

وأ؟ىامؤو"لجلادالملدهالدالرؤوئ

الف!ا،المانعالمغنيالعني

الواررزالباقي--البديعلادكط"

المقسط

النافع

لرشيدا

وخصالألممماء،هذهغيرالمتقدمالحديثفيليس

دخلأحصاهامنالخبر:وردوفيهاوأبينأشهرلأنهاذكرها

حفظها.منوقيلالجنة

اسمبكلأسألكإنى)اللهم:!فالرسولدعاءوكى

علمتهأوكتابكفىأنزلتهأونفسكبهسميتلكهو

عندكالغيبمكنونفيبهاستأثرتأوخلقكمنأحدا

هناكأنإلىإشارةالدعاءهذاوفيالدعاء(.إلخ...

الخلقبعضيعلمهمنمنهاوجلعزللحقأخرىأسماء

الغيب.علمفيبهالمشأثرماومنها

هو:العلمطالببذهنيخطرقدالذيالسؤاللكن

أهلويقول؟تعالىأدلهلأسماءالحسنىصفةأضيفتلماذا

علىدالاللهاسمإنبمالسؤالهذاعنالإجابةفيالعلم

أضدادها.نفيمع،لهالإلهيةصفاتلثبوتالمتضمنةإلهيته

بهااستحقالتيالربصفاتأي-الإلهيةوصفات

الكمالصفاتهى-لهشريكلاوحدهالإلههويكونأن

والنقائص.العيوبوعن،والمثالالتشبيهعنالمنزهة

!.الحسنىالأسماءولله:)تعالىاللهيقولولهذا

.081:الأعراف

والعزيز،والسلامرالقدوس،الرحيم"الرحمن:ويقال

الله:يقالولا،الرحمنأسماءمنالله:يقاللاوالح!جم"

ذلك.ونحوالعزيزأسماءمن

المعانىلجميعمستلزماللهاسمأنندركهنامن

تفصيلالحسنىوالأسماءبالإجمالعليهادال،الحسنى

اللهواسماللهاسممنهااششقالتي،الإلهيةلصفاتوتبيين

محبةالخلائقتؤلههمعبودا،مألوهاكونهعلىدال

والنوائب.الحوائجفيإليهوفزعاوخ!وعاوتعطما،

المتضمنين،ورحمتهربوبيتهلكمالمستلزموذلك

وملكه،ورحمانيتهوربوبيتهوإلهيتهوالحمد.الملكلكمال

ثبوتيستحيلإذ.كمالهصفاتلجميعمستلزمذلككل

ولاقادر،ولابصير،ولا،سميعولا،بحيليص!لمنذلك

أفعاله.فيحكيمولايريدلمافعالولا،متكلم

حالاتأومختلفةمعانعلىتدلالختلفةوالصفات

معانيمنالمعانيوهذه،الموصوفحالاتمنمختلفة

روى،الحسنىبأسمائهنفسهالمسميفهوالحسنىأسمائه

قولهعنمشللماأنهعباسابنعن:صحيحهفيالبخاري

نفسهسمىهو:قالأ.92النساء:رحيما!غفورا):تعالى

كذلك.يزللموهو،بذلك
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أسمائهمعانىقدمأثبتسسبحانهأنهإلىإشعارةهذاوشي

بها.نفسهسمىالذيهووأنه،الحسنى

الإنسانذهنفيوالصفاتالأسماءتوحدأنويمكن

ل!سأشياء،عنهوتغيبشيئامنهايعلملأنهللذاتمباينة

يم!شولاالذاتتلزمفهي،المعانيهذهتلازمينفيلاهذا

دونالمعانيلهذهوجودولاالمعانيهذهدونالذاتوجود

ال!فظويعنيالمسمىأصشيءايعنيفالاسما.الذاتوجود

كدا،اللهقال:قلتفإذا،المسمىالشميءعلىالدال

فالمرادطوخلقورأىاللهوسمعأحرشاعلىاللهواستوى

نفسه.المسمى

ذلكإلىومااسموالرحمناسما،الله:قلتوإذا

المسمى.علىالدالاللفظهوهنافالاسم

فيداخلةزصفاته،شصفاتهذاتهيشكلاللهفاسم

أسمائه.مسمى

كل!.محمد،الكريمالقرآن؟الإسلام:أيضاان!

-595هـ،73.هـ-ق)27بكرأبيبنتأسماء

سماهاصحابيةالصهحديقبكرأبيبنتأسماءم(.296

لأبيهاطعاماصنعتلأنها"النطاقينذاتك!!اللهرصل

فشقتله،رباطاتجدولمهجرتهما،عندعثهمحح!الىولرسول

71بعدبمكةقديماأسلمتبهما.وربطتهقطعتيننطاقها

زو!.الرسولوبايعت،الإسلامإلىسعبقوهاشخصا

وعروةعبداللهلهفولدت،العواملنالزبيرتزوجها

فىولدمولودأول-ولدها-أصلهاعبدوكانوغيرهما.

زوجهامعاليرموكمعركةشهدت.الهجرةبعدالإسلام

الرحمن،عبدلأخيهاإلآلأحدليعستمنقبةلهاوابنها.

وعبد.صحابةكلهموجدهاوأباهاعبداللهوابنهاأنهاوهي

قت!!ولماأيضا.صحابةوجدهوأبوهمحمدوابنهالرحمن

معه،صلبةمواقفلأ!عماءكانوأسدهايوسف!بنالحجاج

مائةعاشتأنبعدبمكةتوفيتولدها.مقت!!بعدوعميت

وفاتهاوكانتعقل.أ!اينكروأصمسن،لهايسقطل!ا.سنة

سنةقتلهوكان.بليالالزبيربنعبداللهولدهامقتلبعد

.والمهاجراتالمهاجرينمنماتمنآخروهيهـ.73

النبوية.الهجرةانظر:

بعد-؟هـ،04بعد-؟)عميسبتأسماء

صحابيةالخثعميةمعبدب!عميسبنتأسماءم(.066

أسلمتلأمها.المؤمنينأم،الحارثدنتميمونةأخت

أبيبنالأرقمداركللاي!الرسولدخولقبلبمكةقديما

إلىمعهوهاجرت،طال!أبيبنجعفرتزوجها،الأرقم

وعبداللهمحمداأولادهفيهالهوأنجبت،الحبشةأرض

قتلهـ.7معنةخيبرعامالمدينةإلىعادواثموعونا،

يومبكرأبا!ل!اللهرسولفزوجها.مؤتةفىجعفرزوجها

بكر،أبىوفاةوبعدمحمدا.أ!هولهوأنجبت،حنين

عونالهفولدت،طالبأليبرعليتزوجها

عنظ!سدا!ر4رسصلسأك.فاضلةصالح!كانت.ويحيى

ولهم،هجرةللناسبأنفقالالحبشةمهاجرةشضل

الرؤيا.تعبيرعنيسألهاالخطاببرعمروكان.هجرتان

فقالجعفربنومحمدبكرأبيبنمحمدابناهاتفاخر

جعفرمنخيراشابامارأيتفقالتبينهما.اقض:عليلها

لمالنا.أبقيتفما:علىفقالب!ص،أبيمنخيراكهلاولا

وكظصتمسجدها،فيجلمستأولادهاأحدقتلللغها

غيظها.

م(.065؟هـ،03-)؟النعمانبنتأسماء

النعمانعرضها.كندةملكالهـارآحولإفينسبهايرتفع

يتزوجلملكنهوأمهرهاالأمرا!أرفقبلهاعفسرالرسولعلى

خلافةمدةطوالالمدينةفيأقامت.بهعرفتلصلفبها

.عثمانخلافةمنوشطراوعمربكرأبي

أسماءم(.065-؟هـ،03-)؟يريدبئتأسماء

منصحابيةالأشهليةسلمةأمالس!شسنيزيدبنت

بشجاعتهاعرفت.العربنساءأخطبومنالأنصار

منالأولىالسنةفيكل!ص!النبيإلىوفدتوإقدامها.

الجرحىتمريضفياليرموكحربفيوشاركت.الهجرة

عمودقلعتالحرباشتدتولماالجنود.إلىالماءونقل

أوردقدو،الرومالجنودمرتسعةبهوقتلتحيمتها

.حديث!تلهاالبخاريمما

قسمتتبع،العربيالنحوفيالخمسةالأسماء

ذو(فو،،حم،أخ،)أبالخمسةوالأمعماح!الأمعماء.

للإعرابفرعيةبعلاماتتعربلأنهاالصفةبهذهخصت

إعرابفيوالأصل،الاسمتعتريالتيالثلاثةأحوالهفي

أبوكنحو:الواو،علامتهاوتكونتر!أنالخمسةالاسماء

صن،نحو:الألفعلامتهاوتكون،تنصبوأنبر،رجل

نحو:الياء،علامتهاوتكونتجروأن،القوللغوعنفاك

أخيه.مرآةالمؤمن

تكونأنإلاالإعرابهذاالخمسةالأسماءولاتعرب

)غيرم!جرةتكونوأن(،مجموعةولامثناة)غيرمفردة

أخوكنحو:،المتكلمياءلغيرمضافةتكونوأن(،مصغرة

.الشدةفيواصعاكمن

ذواأبويكإننحو:،المثنىإعرابأعربتثنيتفإن

إنما)نحو:،الجمعإعرابأعربتجمعتوإن.فضل

ورقرباكذويأكرمونحو:.أ.:الححرات!إخوةالمؤمنون

أخىلينحو:،ظاهرةبحركاتأعربتصغرتوإن
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أعربتالإضافةعنقطعتوإن.بسنواتيصغرني

المسلمين.لجميعأخمسلمكلنحو:،ظاهرةبحركات

علىمقدرةبحركاتأعربتالمتكلمياءإلىأضيفتوإذا

المناسبةبالحركةالمحلاشتغالظهورهامنيمنعالياء،ماقبل

أخىعلىأعطفونحو:الأكبر،أخيأحترمنحو:للياء،

هذهلزومندروقد.سفرهمنأبيأقبلونحو:الأصغر،

نحو:المقصور،الاسمإعرابوإعرابها،الألفالأسماء

رفعهوعلامةمرفوعفاعلأبافيستفسر،عمروأباأقبل

وهذاالتعذر.ظهورهامنمنعالألفعلىمقدرةضمة

لاالألفالخمسةالأسماءلزوموهوالأخيرالإعراب

القياسوشمذ،العربيةتراثمنالمسموعفيإلايكون

عليه.

إبراهيمابننبي،رلولالسلامعليهإسماعيل

زوجة-سارة.كانتالمصريةهاجروأمه،السلامعليه

قدمصرملكوكانالاتلد(عاقراالسلامعليهإبراهيم

سارةفأعطتهاجر،هيتخدمهامصريةفتاةوهبها

غلامالهتلدعلهاهاجر،السلامعليهإبراهيمزوجها

ثم.السلامعليهإسماعيلهاجرفولدت،بهيأنسون

وأخذتجاريتها،منسارةقلبإلىتدبالغيرةبدأت

لاتراهحيثإلىوأمهبالولديذهبأنزوجهاترجو

فأوحىذلك،لهايحققأناللهحكمةوشاءتعينها.

غيربوادويسكنهما،وأمهلماسماعيليذهبأنخليلهإلى

أحب،ولدهوبينبينهبالتفريقخليلهممتحنازرع،ذي

إليه.الخلوقات

إسماعيلعلىكتابهمحكمفيتعالىاللهأثنىوقد

الوعدصادقكانإنهإسماعيلالكتابفيواذكر:)فقال

وكانوالزكاةبالصلاةأهلهيأمروكانت"ل!نبيارسولاوكان

شيئاالرواياتولاتذكر.4.555:مريممرضيا!ربهعند

ولم،عليهالوحينزولعنأو،إسماعيلرسالةعنالبتة

إبراهيم.ملةبنشرصلتهتوضح

أبيهوحياة،إسماعيلحياةفيالأحداثأهمومن

شاءتفقد.الذبحقصةوالسلامالصلاةعليهماإبراهيم

بذلالوالديامربأنالكريمينالنبيينيبتليأناللهحكمة

ليكونربما-وحيالأنبياءورؤيا-مناماالأمروجاء،ولده

فبشرناه):تعالىقال.والامتثالالطاعةعلىأدلذلك

المنامفيأرىإنيياينيقالالسعيمعهبلغفلمارزحليمبغلام

ستجدنيتؤمرماافعلأبتياقاللرىماذافانظرأذبحكأني

وناديناهرزللجبينوتلهأسلمافلماترالصابرينمناللهشاءإن

رزإ*المحسنيننجزيكذلكإناالرؤياصدقتقدرزاإبراهيمياأن

:الصافات!عظيمبذبحوفديناهير"المبينالبلاءلهوهذاإن

.أ"-7أ10

إسحاقهو:قومفقال،الذبيحفياختلف؟الذبيحمن

عنرويكما،والنصارىاليهودقولوهذا،السلامعليه

إلمسماعيل،هوبل:اخرونوقال.والتابعينالصحابةبعض

العلم.أهلجماهيرقولوهو

:إسحاقهوالذبيحبأنالقائلونبهاستدلماأهمومن

الطريرواهواخر،مسندهفىأحمدالإمامرواهحديث

الطعن.منيسلمالمالحديثينإسناديلكن.تفسيرهفى

العبرانيين:إلى)رسالةالإنجيلفيجاءبمااستدلكما

بذبحإبراهيمرسولهأمراللهأنوفيه1(،-9ا1711

يكنلمالسلامعليهإسحاقأنومعلوم،إسحاقوحيده

.السلامعليهإسماعيلبعدولدلأنهأبدا،أبيهوحيد

فهي-،إسماعيلهوالذبيحبأنالقائلينأدلةأهمأما

ماوردوتوجيه،إسحاقإنه:يقولونمنأدلةردإلىبالإضافة

إسحاقلفظةأنوبيان،يرومونماعكسإلىالإنجيلفي

عباسابنعنصحيحةروأياتأيضافهي-فيهمقحمة

إسماعيل.!والذبئبأنفيهايصرحعنهمااللهرضي

الموعودابنهوهوبذلإسمحاقإبرأهيميؤمركيف:ثم

لكيدعى"بالممحاقالختار:الشعبمنهيخرجالذي

أمرثم،وأنجب،وتزوجكبرقدإسحاقكانولونسل"؟!

ولدلهوليسيموتكيفولكن،المشكلةلزالتبذبحه

أعطيالذيالوعد-ذلكمع-ولمجحقق،نسلهيحفظ

!؟للإبرأهيم

السلامعليهإبراهيمإن:النصارىعلماءبعضقال

بعدولدهإلىالحياةيعيدسوفاللهأنيقينعلىكان

هذاولكنالأموأت"،مناللإقامةعلىقادرالله"أن:الذبح

نأيعلمعندئذالأبلأن،التضحيةقيمةمنكثيرايقلل

إليه.لمميرجعالمذبوحالولد

ولذلك،بمكةكانتالذبحقصةأنهوآخرودليل

وأمهإسماعيلأنومعلومبها،النحريومالقرابينجعلت

عليهإبراهيمإذن.وأمهإسحاقدونبمكةكانااللذانهما

هاجر.مبنمهرضيعطفلوهوإسماعيلبابنهجاءالسلام

لهماوترك،الحاليزمزمبئرمكانمنبالقربوتركهما

مأفنادتهعائدا،إبراهيماتجهثمماء،فيهوسقاءتمرفيهجرأبا

قالبهذا؟أمركآللهلهفقالتإليها.يلتفتفلمإسماعيل

الزادمنعندهامانفدوعندمايضيعنا.لنإذنقالت.نعم

لعلهاوالمروةالصفاجبليبينتهرولأخذتلبنها،وجف

وإسماعيلوالشراببالطعامويمدهايساعدهامنتحد

سبعذلكفعلت،والعطشالجوعمنيبكيمنهابالقرب

وانبثقالأرضفنقرملكلهاظهرالسابعةأتمتولما.مرات

إسماعيلرجلعندانبثقالماءأنأخرىروايةوفيالماء.

بعدإبرأهيموجاء.يصيحوهوالأرضبهايدقكانالتي

بناءإلىاللهوهداههاجروزوجهإسماعيلابنهليزورحين
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إبراهيميرفعوإذ):تعالىاللهيقولهذاوفى.الكعبة

السميعأنتإنكمناتقبلربناواسماعيلالبيتمنالقواعد

لكمسلمةأمةذريتناومنلكمسلملنواجعلناربنا-"فيالعليم

ةالقرة!الرحيمالتوابأن!إنكعللناوتبمناسكناوأرنا

السلامعليهأباهيساعدأحسلاماعليهإسماعيلكانوقد

مقتبلفيشابوهو،الحجارةيناولهكانإنهإذالبناءفي

منبالقربحينذاكتقطنجرهمقبيلةوكانتالعمر.

ويذهب.جرهممنامرأةإسماعيلوتزوج.الحرامالبيت

إلىينقسمونالعربأنإلىالعربعخدالأنسابعلماء

والعرب،العاربةوالعرب،البائدةالعرب:أقسامثلاثة

المستعربةالعربجدهوإسماعيلإنويقولون.المستعربة

إسماعيل.ولدعدنانإلىبنسبهميرجعونوهم

والرسل.الأنبياء:أيضانظرا

إسماعيل.،الأزهريأنظر:.الأرهريإسماعيل

مصر)التاريح(بمالسويسقناةانظر:ياشا.إسماعيل

يح!-ع!)مح!دتاريخمصر،مصر(،وتحديثعلي)محمد

مصر(.

إسماعيل.،الباليانظر:.الباليإسماعيل

خالد،أبيابنانظر:خالد.أبيبنإسماعيل

إسماعيل.

-1)159تون،عبدالرحمنبنإسماعيل

رئيسنائبمنصبتولى،ماليزيممياسيام(.739

ولد.ام739عاموفاتهحتىا079عاممنماليزياوزراء

ملبورنجامعةفيوتخرجبهروجوهورفيإلممماعيل

عاموفي.الطبمهنةيزاولوبدأأم479عامبأ!متراليا

.المتحدةالقوميةالماليزيةالهيئةإلىانضم،أم159

،ام559عامأجريتالتيالاتحاديةالانتخاباتوفي

مقعدهوشغلالشرقيةجوهورعنعضواالبرلمانفيانتخب

عامحتىالوزاريةالمراكزمنعديدفيوعمل.لدورتينفيه

صحته.اعتلالبسبباستقالعندماأم679

.(-أم)189عليمحمدبنإسماعيل

عاممنالمركزيماليزيابنكإدارةتولى،ماليزياقتصادي

.أم089عامإلى6291

حفظارأيهوسدادمهارتهأنالخبراءمنكثيريعتقد

العشرينالسنواتخلالالماليورخاءهاسلامتهالماليزيا

البلاد.استقلالمنالأولى

لامبور.كوالابودلايةكيلانجبورتفيإسماعيلولد

درسثمالمتحدةبالمملكةكمبردجبجامعةالاقتصادودرس

.لندنفىتمبلميدلبكليةالقانون

بالملايوالمدنيةبالخدمةالتحقام،!46عاموفى

خلالالمهمةالإداريةالوظائفمنعددارشغل

العشرين.اغرنامنالخمسينيات

صارثمأم069عامحتى5791عاممنوزيراكان

عاموفي.المتحدةبالولاياتالملايوبسفارةأقتصادياممثلا

البنكلمحافظنائباوأصبحلامبوركوالاإلىعاد،أم069

ذلكبعدللبنكمحافظاأصبحثمفيها،الماليزيالمركزي

بعامين.

إسماعيل.،صبريانظر:.صبريإسماعيل

إسماعيل.الفلكى،انظر:.الفلكىإسماعيل

هـ،ا-793)1328حسنمحمود،إسماعيل

مصريشاعرإسماعيلحسنمحمودأم(.-0191779

أسيوطبمحافظةتيجأبيمركز،النخيلةبقريةولدمعاصر.

.بالقاهرةودفن،بالكويتوتوفيمصر،صعيدفي

القراءةوتعلم.القريةكتابفيالكريمالقرآنحفظ

إجازته،علىوحصل،المعلمينبمعهدالتحقثم،والكتابة

.أم369عامفيهاليتخرجالعلومداربمدرسةالتحقثم

المصرية.بالإذاعةمناصبعدةشغ!!وقد

وبهاالشعر.انظر:أبولو.مدرسةإلىالشاعرانضم

-المثالسبيلعلى-ومنهاصشعري،اإنتاجهبواكيرنشر

ما329عامأبولومجلةمنفبرايرعددفينشرهاقصيدة

الحر.الشعرطريقةعلىنظمهاوقد،شوقيرثاءفي

ديواناعشرأربعةفنشرالشعر،قولمنمكثراكان

ام(،)379أغنىهكذاأم(؟)349الكوخأغانيمنها:

لابدام(،)649قوسينقابام(؟)959وأصفادنار

البرزخهديرام(،9)67التائهونام(،69)6

الذيالسلامأم(بم)079ورفضصلاةام(،)969

مهرجانفيألقاهاالحرالشعرمنمطولةوهي،أعرف

ستروجابمدينةأم969أغسطس51يومالدوليالشعر

لقوله:وتبدأيوغوبصملافيا.فيبمقدونيا

....كتابيمينيفىنبياولستجئتالشرق!ن

انسللتالوجودضميرمنولكني

اللهمنوعحوتام()729الحقيقةنهرنشركذلك

أم(.)089

الريفطبيعةوصفمنهاموضوعاتفيهاعالجعوقد

النخيلراهبقصيدتهوتعدونهرا.وحيواناوطيراأرضا
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شهصياعملأالغرابوصففي(الكوخأغاني)ديوان

بق!!حيةتتصل،قوميةعالموضوعاتكمامتميزا،

وءدنيةوأخرى،إسلاميةوموضوعاتخاصةفلسطين

وإنسانية.وأجتماعية

اكنديمبينوسطاموقعاإسماعيلحسنمحمودويقع

مذامبفييسلكهأنشعرهقارئعلىويصعب،والحديث

كأاصريجمعلأنه،والرمزيوالواقعىكالرومانسي،معين

فنئاصوتايمثلالنهايةفيلكنه،الفنيةالمدارسهذهمنشتى

أبرزمنكانوربما،العربيشعرنافيوالتفردالتميزعميق

مأأ"32عامالمبكرةمحاولاتهعدا-لديهالتجديدسمات

فيسوا:،المتفردالشعريالقاموسذلك-التفعيلةشعرفي-

ن!ججاتشكلوكلها،الفنيةصورهفيأواللغويمعجمه

ها.وصو)الحديثةالشعريةالقصيدةلغةفيأصيلاجديدا

!!!مارةالبرناسيالمذهبأصحابفيالنقادبعضعدهوقد

بلتبرمذهبوهو-اليونانببلادالشهيرالبرناسجبلإلى

وهو،الذاتعنللتعبيروسيلةلاذاتهفيغايةالشعر

الثلريالتعبيرلخصائصونمثل.للفنبالفنيقولمذهب

التاليه:بالأبياتعنده

هروبأيواحذريدروبيفياتبعيني

الرهيبالسرمنوأسقيكأظمافأنا

الرحيبالشطإلىفأهديكأسريوأنا

أقبلى:بعنوانأخرىقصيدةفيويقول

الدنياضجةعننغيبفتعالى

ونرحلالوجودعنونمفي

ففيهالجميلعشناإلى

وسلسلوظل،للهوىهزبخ

تتغنىللمنىوعصافير

وجدولعشببينبالترانيم

يضويكادمقدسوغراثم

ويشعلسمانافيالعذبنوره

للدنيايسطعيكادووفاء

مرسلالمحبينإلىبشرع

يبقولمطيركلللعشعاد

مخبلشريدطائرسوى

ائعة!،الخالدالنهرقصيدةأيضاقصائدهأشهرمن

قهحائدلحنتكما،عبدالوهابمحمدالموسيقارغناها

المصريين.الفنانينكبارغناهالهأخرىكثيرة

بكرأبو.م(809-؟هـ،592-؟)الإسماعيلى

المعروف،النيسابوري،مهرانبنإسماعيلبنمحمد

منأقدهـاوهو،الثقة،للرحاا،الحافظ،لإماما.لإسماعيليبا

إبرأهيمبنأحمدبكرأبوبجرجانالشافعيةشيخ

بنإسحاقمنسمعهـ.371سنةالمتوفىالإسماعيلي

ابنعنهسمع،يحيىبنوحرملةعمار،بنوهشام،راهويه

قال.وغيرهم،الأخرموابن،السجزيودعلج،الشرقي

،كثرةبنيسابورالحديثأركانأحدهو:عنهالحاكم

حديثجمع.مأمونثقةمجود،وهوواششهارا،،ورحلة

ديناربنعبداللهوحديث،مالكوحديث،الزهري

توفي.أنإلى928سنةمنمرضهفيبقي.وغيرهم

-198هـ،371)277-بكرأبو،الإسماعيلي

الجرجاني،،إسماعيلبنإبرأهيمبنأحمدأبوبكرم(.829

،المحدث،الفقيه،الحجةالحافظالإمام،الشافعي،الإسماعيلي

بناحيته.الشافعيةوكبيرالصحيحصاحب.الإسلامشيخ

وطبقتهم،والبغوي،خزيمةوابن،يعلىأبىمنسمع

الحاكم،عنهحدث.والجبال،والعراقوالحجاز،بخراسان

النقالق،وأبوسعيد،السهميوحمزةالبرقانى،وأبوبكر

مميز.صبىوهوبخطهالحديث.كتبوخلق

وشيخ،عصرهواحدالإسماعيلى:كانعنهالحاكمقال

والسخاء.،والمروءةالرئاسةفيوأجلهموالفقهاء،المحدثين

والحديث،الفقهفىبالإمامةلهتشهدتصانيفوصنف

علىوالمستخرجعنه،اللهر!يعمرمسندصنف

والمعجم.الصحيحين

شيعية!كاتامتداداظ!تدينيةطائفةالإسما!كيليلأ

إلىالإلممماعيليةتنمسب.الهجريالثانيالقرنفينشأت

هذهتفرعتوقد.الصادقلجعفرالأكبرألابنإسماعيل

لمإذجعفر،موتبعدعشريةالاثناالإماميةمنالطائفة

موسىبإمامةالخطابيةباسمعرفتالشيعةمنطائفةتعترف

ذلكمنبدلأونادوا،عشريةألاثناعندالسالغالإمامالكاظم

باسمأيضاالإسماعيليةوتعرفمحمد.وابنهإسماعيللمامامة

وباطنا.ظاهراالشرعيةللنصوصإن:لقولهمالباطنية

لهاامتداداالإسماعيليةاتخذتالتيالفرقومن

ادعت،والبابكيةوالحزميةوالغرابيةوالكيسانيةالخطابية

ويحيطمنها.الشيعةتبرؤرغمللشيعةالانتماءالفرقهذه

إسماعيلفبعدتاريخها.فيالغموضبعضبالإسماعيلية

امتدتلفترةالستردورفيالحركةدخلتمحمد،وابنه

والشامالبحرينفيالقرامطةخلالهاظهرعاممائةإلى

الدعوةلواءتحملاليمنفيوحركةالنهر،وراءوماوالعراق

إفريقيا.شماليإلىالدعوةانتقلتاليمنومن.للمذهب

الدولةبنشأةارتبطالذيالظهوربدوريعرفماوبدأ

حتىاستمرتوالتيهـ(،)792عام)العبيدية(الفاطمية

الأيوبى.الدينصلاخعليهاقضىحينماهـ()567عام

الأيوبى.الدينصلاحال!:
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امتداداأيضئاتعتبروحركاتدويلاتظهرتكما

فيالبهرةواليمنفيالصليحيون:الإسعماعيليةللحركة

البلدين،لهذينالمجاورةالقريبةوالسواحلوالهنداليمن

)إيران(آسعياأواسطفي)الحشاشون(النزاريةوالإسماعيلية

ودارنيروبىيسكنونالذينالمعاصرةوالأغاخانية،والشام

وباكستانوالهندوالكونغوومدغشقروزنجبارالسلام

مدينةلهاالرئيسىالقيادةومر!صوصعورياوأفغانستان

.بباكستانكراتشى

عقيدتهمالإلممماعيليينبعضربط.الإسماعيليةعقائد

تبنى،الإلوهيةقضيةففي.الشيعةلدىالإمامةبنظرية

الوجودترتبالتىالأفلوطينيةالفيضنظريةالإسماعيلية

(،وتعالىسبحانه)اللهالأولالمبدأأولهفييقفمعيناترتيبا

نأإلىوذهبوا.المادةثم،الكليةأضفساثم،الكلىالعقلثم

ليعستوتعالىسبحانهاللهوبينالموجوداتهذهبينالعلاقة

المبدأأنبمعنىصدور،أوفيضعلاقةبلإيجادعلاقة

صدرتال!صليالعقلومن،الكليالعقلعنهفاضالأول

هذاوفي.الكليةالنفسمنالماديالعالمثم،الكليةالنفس

أهلنظروجهةمنوجلعزالحقعندالخلقلصفةتعطيل

السنة.

آراءمعتمامامتفقةأوثمبيهةالسواتفىالإسماعيليةآراء

النبوةصورواممنسيناوابنكالفاراليالمسلمينالفلاسفةبعض

شخصالنبيوأن!؟مد،الرسولنفسفيقوىمجموعةأنها

النفسبوساطةالكليالعقلمنقدسيةقوةعليهفاضت

الأعلى،الملأمنوعلومامعارفيستقبللأنتؤهله،الكلية

.وأحلامرؤىمنالنومفييحدثبماالحالةهذهوشبهوا

نفص!قبلتهمابأنهالوحيعرفوافقد،ذلكعلىوبناء

القرآنأنوزعموامعينةوساثططريقعنالعقلمنالرسول

فاضتالتيالمعارفعنالرسولتعبيرهوبلاللهكلامليس

الأئمةأنإلىالإسماعيليةمعظمويذهب.العقلمنعليه

مرتبةفىوهمالقدسيةالقوةهذهفيالنجىيشاركون

الصفاتمنالأئمةعلىبعضهمأ!مبغبلللأنبياء،مساوية

البشر.علىتعلومرتبةفيجعلهمما

واعتقد،والباطنالظاهرمفهومالإسماعيليةعمقت

النصوصتأويلبمعرفةمحتصونأئمتهمأنأتباعهابعض

التنزيل.يعرفونالأنبياءوأن،بواطن!ومعرفةالشرعية

عنالشرعنصوصبعضلإخراجالمنهجهذاواستخدموا

صلاةمنالشرعيةوالأحكامالعقائدفأولوا،الظاهرةمعانيها

عطلوها.أوخاصةمفاهيموأعطوها،وزكاةوصوم

الشيعة.،الإسلامالصفا،إخوان:أيضاالظر

الثمالماالساحلعدىتقعمصريةمدينةالإسماعكيلدة

لقناةالأوسطالنطاقفيالواقعةالتمساحلبحيرةالغربى

كانطبيعيا،منخفضاالبحيرةتشكلحيثالسولس،

التارلفترةخلالالأحمروالبحرالسويسبخليجمتصلا

كمأ21مسافةالقاهرةعنالإسماعيليةوتبعد.الفرعوني

إلىنشأتهافىالمدينةوتعود.الشرقيالشمالجهةمن

عامللملاحةافتتحتالتيالسويسقناةحفرمشروع

فرديناندالفرنسيالمهندسشيدهاحيثأم،986

حفرعملياتلإدارةمقرالتكونأم863عامديلسبس

بهذاوسميتبها،المرتبطةالأخرىالتشييدوأعمالالقناة

.آنذاكمصرحاكمإسماعيلللخديوينسبةالاسما

مواصفاتكلالإسماعيليةمدينةتخطيطفيوتتوافر

فتخترقها،الأوروبيةالميلاديعشرالتاسعالقرنمدن

وتتخللهابالأشجار،المظللةالمستقيمةالواسعةالشوارع

بالمدينةتحيطالتيالواسعةالحضراءوالمسطحاتالحدائق

علىالمدينةوتحصل.والجنوبيةوالغربيةالشماليةالجهاتمن

منوالصناعةالزراعةولأغراضللشرباللازمةالعذبةالمياه

الممتدةالفترةخلالمجراهاشمقالتي،الإسماعيليةترعة

النيلمنمياههاتأخذوهي.ام863و1858عاميبين

حيثالإسماعيليةصوبشرقاوتتجه،بالقاهرةبولاقعند

لقناةموازيةلتمتدالجنوبصول!المدينةغربىتنحرف

أصسويس.امدينةحتىأ!سويسا

ومستوىللمدينةالاقتصاديةالأوضاعوتتوقف

السويس-قناةعبرالبحريةالملاحةحركةعلىازدهارها

السويس-قناةلهيئةالرئيسيالمقرالإسماعيليةفييوجد

،التامبالشللالإسماعيليةاقتصادياتأصيبتلذلك

قناةإغلاقبعدسكانهاوهجرهابلأنشطتها،وتوقفت

العرببنالثالثةالحربعقبأم679عامالسويس

فىإلاعهدهاسابقإلىوتعدالمدينةتزدهرولم،وإسرائيل

ويتجاوزالسويص!.قناةفتحأعيدحينم،7591عاميونيو

نسمة.ألف002حالياالإسماعيليةمدينةسكانعدد

حديثاظوتالتيالصناعيةالمراكزمنوالإسماعيلية

مهمامركزاتعدحيثالصساعية،مصرخريطةعلى

وتعد.الجاهزةوالملاب!م!والغذائيةالإلكترونيةللصناعات

إقليمهافيفيتوافر،المدينةفيالحديثةالأنشطةمنالسياحة

مقدمتهافىتأتيالتيالسياحيةالإمكاناتمنالعديد

البحيراتسواحلطولعلىالممتدةالهادئةالجميلةالشواطئ

سواحلهاعلىوتطل.الكبرىالمرةالبحيرةتشملالتي،المرة

المرةوالبحيرة،وكبريتوسرابيومسلطانألو:مناطق

وبحيرة،السابقةالبحيرةشسرقيتمحنوبالتيالصغرى

الشماليةسواحلهاعلىالإسماعيليةمدينةتقعالتيالتمساح

تلعندالمكتشفةالقديمةالآثارإلىبالإضافة،الغربية

الإسماعيلية.مدينةغربيكمأ6بعدعلىالمسخوطة

مصر.أيضا:ان!
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ب!يش(فقاريعمودذوات)حيواناتفقارياتالأسماك

ياتالفقا)أنواعجميععددعلىأنواعهاويزيدالماء.فى

حة.مجتهاليابسةوعلىالماءفيتعيشالتيالأخرى

وإونهاشكلهافيكبيراتفاوتاالأسماكأنواعوتتفاوت

للم!!وعةتنتمىبأنهاالجزمالعسيرمنوكذاوحجمها.

كتلةالآسماكبعضتشبهفمثلا.الحيواناتمننفسها

وذوبعضغيا.الملتويةالديدانالاخربعضهاويشبهالصخر،

الأتضىالأسماكوبعضالفطائر،مثلمفلطحةأجسام

)--ي!

منها.القريبين

قزحقوسألوانوللألممماك.كالبالوناتأجسامهاتنتفخ

الزاهية.الطيوركألوانبديعةألوانمنهاوللكثير.جميعها

الغنيةوالأرجوانيةوالزرقاءوالصفراءالحمراءألوانهاوتشكل

وبممزركشةوأشرطةخطوطمنالجميلةالأنماطمئات

ملونة.

التيالقزمةالقوبيونسمكةقاطبةالأسماكوأصغر

.أم5طولهايتجاوزلاالسمكةوهذه.الفلبينفىتعيعق

طولهيصلالذيالحوتقرشفهوالإطلاقعلىأكبرهاأما

!بهيم
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معظماالحوتقرشيضرولاطئا.أءإلىووزنهأم2إلي

علىالأسماكوأخطر.والإنمسانالأخرىالاسماك

السم!صةومنهاكيلوجراماتبضعةسوىلاتزنالإطلاق

معدودةدقائقخلالأإنساناقتليمكنهاالتيالحجرية

السامة.أشواكهابوساطة

المائيةوالديدانبالمحارياتالألممماكمعظماتتغذى

المائيةبالنباتاتبعضهاويتغذى،الأخرىوالألحمماك

الأجساميأكلأيمترمالآخروبعضهاكالطحال!

قرش!ويأكل،الأخرىوالحيواناتللأسماكالميتة

سطحعلىتطفوالتيالصغيرةالحيةالكائناتالحوت

البحر.

أغطبيةاالمياهفيشتوجدالماء.وجدأينماالأسماكتعيحق

التجمد.درجةمنالحرارةدرجةتقتربحيثالشمالية

إلىتصلقدالتيالدافئةالمياهشيالاخربعضهالعيشبينما

أيضاالأسماكوتعيش.الاستوائيةالأدغالفيالغلياندرجة

معطحتحتالهادئةالأنهاروفيالهادرةالجبليةالجداولفي

البحار.عبرطويلةبرحلاتالأسماكبعضوتقوم.الارض

فيأوالرملفيمدفوناحياتهمعظمالاخربعضهاويقضي

ذلكمنوبالرغمالماء.الاسماكأغلبتتركولاأبحر.اقاع

مدفونةطويلةشهوراحيةتبقىأنالأسماكبعضفبإمكان

الجافة.اللأنهارقيعانفي

عشاقفيصطادها.للإنسانكبرىأهميةوأيلأسماك

وإضافة.للزينةالماسمنأممثيرابهاويحتفظالصيدرياضة

الطهبيعةبمفيالتوازنلحفظضروريةفالأسماك،ذلكإلى

غداءتصبحوبدورهاوالحيواناتالنباتاتتأكللأنها

فيالتوازنالأسماكتحفظوبذأسك.والحيواناتللنباتات

.الأرضعلىوالحيواناتللنباتاتالكليالعدد

لها-أ:رئيسيتينصفتينفىالأسماكجميعوتشترك

تتمفص!2.الفقارياتمنفهيث!اومن،فقريعمود

ذواتالحيواناتمنوالأسماك.الخياضميمبوساطةأساسا

حرارةدرجةتنطمعلىقادرةغيرأنهاأيالبارد،الدم

وإضافةبها.المحيطالماءحرارةلدرجةتبعاتتغيرالتيالجسم

فيتستخدمهازعانفتقريباكلهافللأسماكذلكإلى

فيالأسماكعنالمائيةالحيواناتجميعوتختلفالسباحة

الدلافينوتبدو.الصفاتهذهمنالأقلفيواحدةصفة

فقاريعمودولهاالأسماكمثلوالحيتانالبحروخنازير

ترضعالتيالحيوانات)وهيالثديياتمنولكنهاوزعانف

خياشيم.دونرئاتهاطريقعنالثديياتوتتنفسصغارها(

حرارةدرجةتبقىإذحاربمدمذاتحيواناتأيضاوهي

وأالماءحرارةدرجةتغيرتوإنحتىتقريباثابتةأجسامها

الحممالمائيةالحيواناتبعضعلىويطلقبها.المحيطالهواء

عمودلهايوجدلاإذأسماكا،ليستولكنها،أسماك

الأسماكعنمهمةحقائق

فىتعيمقالمىالقرمةالقوبيونسمكةالإطلاقعلىالأسماكأصغر

.م15سأقلمموهاا!خمالعدطوأ!اويملعالفلمير

قريقالإطلاقعلىالأسماكأكبر

51إلىوزلهي!لالديالحوت

الفيلوردضسم!م!أكبرطما،

لاتصرالسمكةوهده.الإفريمي

اصهاتاتساوتتغدىالإنساد.

الصعيرة.والحيوا،ت

الأربع،العيونذاتال!مكة

!طتمقسمعيحاداعاالألاثلئسا

تسبعلعسدمااثت!!.إشممهما

ماشرةاطاءسطحتحتالسم!سة

دأع!!لكلالأعلىاللحصرويم!ش

ويرىالماء،سطحلوقيرى

يأالماء-تحتماالأسفلالنصف

معا.والماءالهواءلمىالرؤيةبم!ضها

لئ!لر--بجمقخ

الحوتقرلق

الأ!ابلسىسمكة

يم!صهاالمبتلعةالسوداءالسمكة

صع!ححمهايسلغسمكةاشلاع

و!كاهانفسهاا!سمكةاحح!

تجعلهاممصلية!صلاتمرودار

لاتساعلئثمهاع!قادرة

لصعهإلىتتمددأرطعدتهاوممكر

وي!اطعتاد،حححهاأصعال!

كاملةالتلعتالتيالسمكةهضم

تدريحيا.

منواحدةالطيارةالبلطةسمكة

دأويمكحهاتطر.اقيالأسحاكا

لمسافةلتطيرالماءسطهحم!تقلع

السمكةوتستحدمأمتار.تلاتة

أجمحة.الحالبيةرعالفها

عدةتعيزالمتحولةالسلورل!مكة

!عتمشيحتىالماءحارحماأيام

ا،حرى.لحيرةمناضشقلالأرضرا

حاصةأعضاءالسمكةولهده

وتستحدمالهواءديللتنص

لتساعدهاوديلهاالحابيةرعا!ها

.الأرضعلىالزحففي

المبتلعةالسوداءالسمكة

الطيارةالبلطةسمكة

المتحولةالسلورسمكة

وهي،الفبمهلبيةالأسماكالإطلاقعلىللأسماكمجموعةأبهر

الاسماكهدهأدالعلماءويعتقدالملحةالمياهفيتعيحقدقيقةأس!اك

اللاس.سلاييرتقدرأعدادليتوحد
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تملأا،حمايت!ولمضاعفة.للحمايةأشواكتغطيهاالشيهمسمكة

لتحكلإلى(الصورة)أسفلالمعتادشكلهامنلتغيربالماءنفسهاالسم!صة

)أعلى(.الشائكالبالون

منسجملبتوجيهالماءسطعفوقساكنةحشرةتقتنصالسهمسمكة

فياثرةلإسقاطكافيةبقوةالماءقواتوتضربإليها.الماءقطرات

تأكلها.أدللسمكةيمكنحتىالماء

ا)جحر.ونجومالبحرقناديلالحيواناتهذهوتشمل.فقاري

وا؟محار،والكركندالبحروسرطانالبطلينوسعلىويطلق

تخلوو.المحاريات،والروبيان(المروحي)المحاروالأسقلوب

.فقاريعمودمنأيضاالحيواناتهذه

ء..نحومنذالأرضسطحعلىسمكةأولظهرتوقد

بعضويعتقد.الفقاريةالحيواناتأولفكانت.عاممليون

.ىأخملفقارياتأسلافهىالمبكرةالأسماكتلكأنالعلماء

الأسماكأهمية

حاكالألىتعدإذ،شتىبطرقالإنسانالأسماكتفيد

ال!ربىالخليجأبناءيتناولهاالتىالرئيسيةالوجباتمن

الأخرىالأقطارفيالناسويأكل.والنرويجيونوأليابانيون

ضمنالإضافيةالغذاءأنواعأحدبوصفهاالأسماك

برياضةالسنينالافمنذالناساستمتعوقد.وجباتهم

فيالزينةبأسماكالناسمنكثيرويحتفظ.الأسماكصيد

الطبيعى،التوازنحفظفيأهميةأيضاوللأسماك.بيوتهم

تموتأنوبعدوالحيواناتالنباتاتالأسماكتأكلحيث

الكائناتمنلغيرهاغذائيةمادةإلىنفسهاهىتتحول

.حيوانأونباتمنالأخرىالحية

ضمنالأسماكتصنف.والرياضةالطعامأسماك

عامكلتجاريافيصادالعاليةالغذأئيةالقيمةذاتالأطعمة

منوغيرهاوالتونةوالرنجةالقد،أسماكمنالأطنانملايين

نطاقعلىالصيدوشمغذاء.تستخدمالتيالبحريةالأسماك

التيالعذبةالمياهأسماكتصادحيثالداخليةالمياهفيتجاري

هذهوتناقش.والتروتةالفرخشمكمثلغذاءتستخدم

أنحاءكلفيالتجاريوالصيد،الاسماكصيدصناعةالمقالة

.الأسماكعلىالمحافظةوكذلك،العالم

لتربيةسمكيةمزارعإنشاءالتجاريالنشاطاستدعى

الأقطاربعضففيغذاء،تستخدمالأسماكمنمعينةأنواع

والسلورالشبوطأسماكاسممكيةالمزارعفيتربى

فيالأسماك،الأسماكمزارعوويربي.والتروتةوالسالمون

لأحجامتنموحتىلتغذيتهاخاصةطرقاويستخدمون،برك

الطبيعي.نموهامنأسرعوبمعدلأكبر

المتعة،لمجردالأسماكبصيدالناسبعضيستمتع

الرياضة.أسماكوراءالسعييحبونمنهموكثير

وأودهائهابمكرهاللرياضةتصادالتىالأسماكوتتصف

فىوالمتعةالإثارةمنتزيدالتىالأخرىالصفاتببعض

البحرأسماكمنأنواعاالأسماكهذهوتشملصيدها.

المياهوأسماك،السيفوسمكةالمرلينسمكمثلالعملاقة

وتستخدمقزء.قوسوتروتةالفرخسمكمثلالعذبة

انظر:غذاء.أيضاالرياضةأسماكمنالعظمىالغالبية

.الأسماكصيد

الأسماكأنواعبعضتصاد.الأخرىالمفيدةالأسماك

.للإنسانغذاءصالحةغيركونهارغمتجارينطاقعلى

الدواجنوأغذيةالغراءلصناعةتستخدمالألحمماكهذه

السيلاج(-السمكوجريشالسمك)مسحوقوالمواشى

علىمايربوويستخدم.الأخرىالمنتجاتبعضوكذلك

الذيالسمكجريعقلصناعةللأسماكالعالمىاللإنتاخردغ

زيتاستخراجأوالحيواناتغذاءصناعةفىمنهيستفاد

كجممليون65نحووحدهاأوروباوتستخدم.السمك

.عامكلسمكيةمنتجاتلتصنيعالرملأنقليسمن

أمريكافيوتصنع.الإسبرطسمكيعستخدموكذلك

الانشوفةسمكمنالسمكيةالمنتجاتالشمالية
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غذاءأساساالأسعماكمسحوقويستخدم.والمنهيدين

.والدوابوالدواجنللخنازير

منوغيرهالذهبىالسمكالعلماءيستخدمماوكثيرا

البحوثفيتجاربكحيواناتالصغيرةالسمكأنواع

كغيرهاكثيرةعنايةأوحجيرمكادإلىتحتاجلالأنهاالطبية

كيميائيةمادةتستخدمفمثلا،.التجاربحيواناتمن

يستمتعكماالربو.مرضرلمعالجةالكرويةالأسماكتنتجها

أحواضفيوتربيتهاالأسماكبحفظالناسمنكثير

ع.حو،الممائيةالأحياءانظر:.للزينةبمنازلهمالمائيةالأحياء

الذهبيالسمكالشائعةالائيةالأحواضأممماكومن

والتترة.والجوجمما

الأسماكمنقليلةأنواعتهاج!ا.الضارةالاسماك

قردقخاصة،القروشمنمعينةأنواعومنهاأحياناالإنسان

وأنقليسالبركودةرأسماكالبيضاءوالقروشمطرقةأبي

أطدماءمتعطشةالمرانيهسمكأنواعبعضأن.كماالموراي

وبإمكان.الحلاقةكموسىحادةبأسنانمزودةوفكوكها

حيوانأيأوإنسانلح!انزعالأمعماكهذهمنمجموعة

مثل،السمكولبعض.ثوانبل،دقائقخلالآخركبير

معامةأشواك،الحجريةوالسمكةاللساعالشفنينسمك

القادوحسمكولحهـايلامعسها.شيءأيتقتلأوتؤذي

وقد،سامالأخرىالأنواعوبعضالكرويةوالأ!عماك

.الوفاةيسببوأحياناالمرضأكلهيسبب

فياستقدامهاعندالسمكمنقليلةأنواعأصبحتوقد

الجلكيأننجدمثلا،أصشماليةاأمريكاففي.آفاتمعينةمياه

السلوروكذلكالعظمىأجحيراتادخلالذىالبحري

أصبحافلوريدافيالداخليةالمياهإلىاستقدمالذيالآسيوي

.المياهبتلكالمستوطنةالأخرىاالأسماكايهددان

الأسماكمجموعةتؤلف.الطبيعىوالتوازنالأسماك

البحرمنمعينجزءأوبحيرةمثلمعينةبيئةفيالمستوطنة

نظاممنجزءماجماعةفيوالأسماك.سمكيةجماعة

فيأخرىإلىحيةكائناتمنأطاقةافيهتنتقلأشمل

الغذائية.السلسلةالنظامهذاعلىويطلة!غذاء.شكل

ضوءمنالمستمدةلالطاقةغذائيةسلسلةكلوتبدأ

نإغذائها.لصنعالطاقةهذهالنباتاتوتستخدم.الشمس

هيالعذبةالمياهفيأوالبحرفىأهميةالنباتاتأنواعأكثر

والحيواناتالنباتاتمنالكبيرةالكتلةوهيالمائيةالعوالق

بعفأنواعوتتغذى.السطحمنقريباتنجرفالتيالدقيقة

غذاءبدورهاالاسماكهذهوتش!!لبالعوالقالأسماك

وأالطيرأوالإنسانيأكلوقد.ذلكبعدالأخرىالأسماك

كثيريموتكماأيضا،الأسماكتلكمنبعضاالحيوانات

وتتحللالماءفيأجسامهوتغوصطبيعيا.موتاالسمكمن

بالغذاء.المائيةوالحيواناتالنباتاتالمتحللةالمادةوتزود

طبيعيةجماعةمنجزءاسمكيةجماعةكلتكون

فيالموجودةوالحيواناتالنباتاتكافةمنتتكونأكبر

تحفريغيقومودوهماليصن()علىالعامل!!محتماهدةوممكى.سالأسماكالأ!ارتزويدلإعادةقستخدمالتىالأسماكلترليةتعىالأسماكمفقسات

فيالمحصبالبيضيحفظثم(الوسط)فيالسالمولىسمكدكرمربافىاجيصايحص!،داكولعدالسالمودسمكإناثإحدىمنالبيض

.السالمونسمكصغارإلى!قسهالمجمحتىحاص،حوضوهياليسار()ع!حافنة
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أعدادحفظفيالأسماكتساعد.الطبيعةفيوالتوازنالأسماك

أ؟حياءاببعضتتغدىحيثمتوازدحوعلىالأرضعلىالأحياء

العمليةهذهعلىويطق.أحرىلأحياءغذاءبدورهاتصبعكماالمائية

العذائيةأعسلاسلامىكثيرمنجزءاالأسماكوتكونالعذائيةالسلسلة

منالعد.يدالزرقاءالعلاماتوتمثل)أسفل(.الشكلدىموضحهوكما

ا-لممراءالعلاماتتمثلبينما،الأسماكتأكلهاالتيالمائيةالأحياء

ال!!ويةلالموادتتغذىالتىأو،بالأسماكتتغذىالتيالحيةالكائنات

تحللها.أوالاسماكموتبعدالمتبقية

احديدعلىماطبيعيةجماعةكلوتشتمل.معينةمنطقة

الثمبكةإجمالآعليهايطلقالتى،الغذائيةالسلاسلمن

ثسبكةضمنالدأخلةالمعقدةالغذائيةالأنماطوتمنع.الغذائية

الحيةالكائناتمنواحدنوعلأيالمفرطالتكاثرغذائية

تتم،،الطريقةوبهذه،الأخرىالكائناتحسابعلى

الطبيعي.التوازنعلىالمحافظة

قضيماإذاماجماعةفيالتوازنيضوبأنويمكن

أتوازناالناسيقلبفقد.بعينهنوعمنكبيرةأعدادعلى

الناسيلوثقدأو.عاليةبكثافةالسمكأنواعأحدبصيد

أنواعتعيشأنبمكانالصعوبةمنيكونبحيثبشدةالماء

تلكفىالسمكتشملالتيأوالحيواناتالنباتاتمنمعينة

.المياه

الأسماكأنواع

22و...منمايقربووصفبتسميةالعلماءقام

جا-يدة،أنواعاعامكلالعلماءويكتشف،السمكمننوع

ذ!مفمنأكثرالأسماكوتكوندوما.عددهايزيدوبذلك

كلها.المعروفةالفقاريةالحيواناتأنواع

العلماءأما،الأسماكعلمالسمكدراسةعلىويطلق

ويقسم.الأسماكعلماءفهمالمجالهذافيالمتخصصون

رئيسيتين:مجموعتينإلىالأسماكالعلماءأولئك

تقريباالأسماكوكللافكيةأسماك2-فكيةأسماك-ا

الجلكيهياللافكيةالوحيدةوالأنواع،فكوكلها

إلىبدورهاالفكيةالأسماكمجموعةتقسمثم.والجريث

مجموعةهيكلويتكونهياكلهالتركيبطبقامجموعفن

لتلكوينتمي.الغفروفتسمىمرنةصلبةمادةمنمنها

المجموعةهيكلأماوالكمير.والشفنينالقروشالمجموعة

أفرادعلىويطلق.العظممنمعظمهفيفيتكونالأخرى

منمجموعةأكبروهيالعظميةالأسماكالمجموعةتلك

العالم.فىالأسماك

المقالةهذهمنجزء(قائمةفي)يسجليجدول

تنقسمالتيالرئيسيةالمجموعاتالأسماكتصنيفوعنوانه

لكلالرئيسيةالصفاتالتالىالجزءويناقش.الأسماكإليها

الكمير،الشفنين،القرودق2-العظميةالأسماك-أ:من

والجريث.الجلكي3-

العظميهالأسماك

إلى-هياكلهالتكوينطبقا-العظميةالأسماكتنقسم

العظميةالأسماكمجموعةإحداهما،رئيسيتينمجموعتين

المجموعةأما.العظممنهياكلهامعظميتكونالتيالحديثة

يتكونالتيالبدائيةالعظميةالأسماكمجموعةفهيالثانية

.الغضروفمنوجزئياالعظممنجزئياهيكلها

نحوعلىتشتمل.الحديثةالعظميةالأسماك

الأسماكجميعمن%59مايقاربتكوننوع000.02

التليوستاتعليهاويطلق.عظمىهيكلولبعضها،المعروفة

كاملمعناهماإغريقيتينكلمتينمنمشتقةكلمةوهي

التليوستسإلىتقريباالرياضةأسماككلوتنتميوعظم

القاروسمثلالمعروفةالأسماكمجموعاتكلتشملالتى

كلوتحتوي.والتونةوالتروتةوالفرخوالمنوةوالرنجةوالقد،

،الأنواعمنالعديدعلىالمجموعاتهذهمنمجموعة

منمختلفةأنواعهىوالبلودتىالكوليسمكفمثلا

بالقد.الشبيهةالألحمماك

تماما،معروفةغيرالتليوممتاتأنواعمنوالالاف

المرجانيةالشعابأوالأدغالأنهارفىيعيشمنهافالكثير

،الإنسانيراهماونادراالبحارأعماقفييعيشوبعضها

مننوعا051علىيربوماالعميقةالمياهأسماكوتشمل

الأسماكوهذهأبوصنارة(.)الشصذاتالأسماك

بالنابشسبيهةبأسنانمزودةالخيفالشكلذأتالصغيرة

المحيطأعماقفيتعيمشوهى،متوهجةضوئيةوأعضاء

وتسمىأبدا.تصعدلاقدأوالسطحنحوتصعدماونادرأ

الدياتو-ماتوال!سصاكواليرقاتالبيص

من،وعير!ارواليةالماشطالعوالقمىوعيرها

ل!ا!لمجهرلآة.*صسيرةأسماك

ء

،-!ح!%حلاإ-ص

كا-كا!ص؟بهى!-ء"،صلأ?

11ص11ئرلأ!!و-/؟بر

ادسصالا
"اكتيريا

كيرةأسماك77لم!ص-ص

طيور1وغيرهاالديداد

!ريةالطميلياتمى
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للأسماكالرئيسيةالأنواع

والداية""الحديثةالعظميةالأسماك

!مدمي!طيحهارالحديتةالعضميةاللأسماك

والملحةامحدسةاالمياه!ىتعيعقوهي.العف

تلاتةهاالأ!طاالشكلويوضحكلتيههما،

تلكت!صلىلوب000،02صم!أصاع

المتاية.المجموعة

تةلغروا

ص!يت!صدلااصدائيةاللأسماكالهيكليالحهار

اسصروهـ.اتسمىمر!ةمتيسةومادةعطم

احدلة.اا!ياهشأساصاالأسماكاهدهوتعيش

ليماعا.51حوالىالمجموعةهدهوتشمل

الؤهـصتالتىالأسماكلاعلاقةداتشلهاو

السير.ملالمح!!مد

لتلسيلاكاا

حديةعظميةسم!!ةهي!!ا

ح!ت!تسثخسنصحمبم

رو!ص!حمدكر\

احسمك(اتصاد)الأسقليعرا

م!-3!؟/،يم

.؟ئمم!!ح!ب-(!

سمح!لم،ل!!غ3ممر!ثص

!خ!قج!!صى

جمئيخ!-*نج!ف./

بز3هص!تجونبر،9"،

خث!يرمب!كشيخج!م

المفلطح

الرئويةاصسمكةا

اشا.للأسماكوالشفنينوالكمرالقرولتق

عصرو!ي.هي!لجاحهارالمحموعةلهدهتشحي

هدهرتشط!الملحةالمياه!يأ!ا!اتعيعقوهى

ي!تحتلص!ع008حوابالمجموعة

وأححامها.أشكالها

ئقالؤ

،

3،لأت

بر*!-؟بريم3%!نر

***..!!!أ!ج-3.؟-ذ.بر،لي2

!!!د؟--/!!-س-.9،ىلم.
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الشفير91ال!صير

والجريثالجلكي

تحلووهيعصرو!ىهي!لىالأسماكلهده

!!كا8!يالح!صويعيحقالا!كية(.الثكوكس

ليعجعقالحريتأماحليهماوالعدتالملحةالمياه

!عا45احواويوحد!قطالملحةالمياهفى

بمووكهب!ج!!ولكبرحميم!مخ!*!بم؟ص،!22.*يالمجموعةهدم!

.:ش.--،--حسض---خششط*خ!حنه!/-ئم!ثسهضفي!!ختهـنضهـلأ

.كخ!ول-الحلكي

الح!حطهي!!اى
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خرابتهافيوهيغريبةبأسماءالعظميةالأسماكمنالكثير

الفيلأنف-)قنومة(أنومةسمكةفمثلاكأسمائها،وألوانها

الفيلخرطومكبيرحدإلىتشبهطويلةمقدمةلها-

الأنهار،قيعانعلىالموجودغذائهاصيدفيتستخدمه

تسبحوهيالمقلوبالسلورهيأخرىغريبةلمسمكةوثمة

ظوها.علىدائما

منقلإلةأنواعالسنينملايينعدةمنذتوجدوكانت

أءدادهافيكثيراتفوقهاالقروشكانتوقد.التليوستات

وقدحاليا.تعيشالتىالعظميةالأسماكأسلافوكذلك

مرتواقتصكثيرا،المبكرةالعظميةالأسماكتشابهت

ذلكمنوبالرغمالعالمفيقليلةمناطقعلىمعيشتها

وانتشارأ.وتنوعاأعداداالأسماكأكثرأصبحت

حاكبالأسمقارنةالفائقةقدرتهاإلىذلكويعزى

تزيرتفقد.البيئيةالتغيراتمعالتكيفعلىالأخرى

علىويطلؤ!مختلفةبطرقالاسماكتلكوأعضاءأجسام

.التكيفاتالتغيراتهذهمثل

أليومالموجودةالتليوستاتمنالمتباينةالأنواعتختلف

وكأنيبدوحتىالنواحيمنكثيرفيبعضعنبعضها

منللكثبسفمثلا،.المشتركةالصفاتمنالقليللديها

علىتساعدصاعاليةكفاءةذاتمرنةزعانفالتليوستات

والتونةالشراعيةللسمكةمثلايمكنإذ،بمهارةالسباحة

ال!!صماكومعظم.عاليةوبسرعةطويلةلمسافاتالسباحة

فيخبيم.ةالمرجانيةالشعاببينتعيشالتيالعظمية

عدداهناكولكن،وإليهالمرجانمنالصاروخيالاندفاع

.ودتمضيالبتةتسبحتكادلاالتيالأخرىالتليوستاتمن

-ياتهااغلبالنموالمكتملةالشصذاتالأسماكبعض

بالأذتمليسشبيهةتليوستاتوهناك.ألمحيطقاعفيقابعة

السباحةمنتتمكنلافهيولذلكالزعانفمنخالية

زمنا.هناكوتبقىالقاعطينفىتحفروإنماجيدةبصورة

غيرأخر!!لاستخداماتزعانفهاتكيفتوقدطويلا،

بالأ-جنحةشبيهةزعانفالطيارةللأسماكفمثلأ.السباحة

ال!رابولسمكةالماء.سطحفوقالانزلاقعلىتساعدها

.الأرضعلىللحجلتستخدمهاعضليةزعانف

،صمكعلىالأخرىالحديثةالعظميةالأسماكوتشتمل

الجراحوالسمك،الجدفوسمك)الاسترجون(الحفش

العذبةالمياهأسماكأضخممنالحفشويعدالبحر.وعنز

ص!جدتحفم!سمكةأضخموزنبلغفقد،الإطلاقعلى

حسامأجىويغطى.كجمأ،005نحوالمراتإحدىفي

دشكونالقشورمنبدلأبالدرعشبيهغطاءالحف!قأسماك

ويعي!.اسمميكةالعظميةالصفائحمنصفوفخمسةمن

المياهإلىيعودولكنه،الملحةالمياهفيالحفشأنواعبعض

غريبةسمكةفهيالجدفسمكةاما.البيضلوضعالعذبة

رؤيةيدرلكن.الناسمنللكثيرالمألوفةالمناظرمنالقافزةالتروتة

أنهارمتلمناطقفيالأسماكمنالعديديعيمقإذالأسماكأنواعلعض

المحيط.فىالعميقةالأجزاءأوالأدغال

بالولاياتالمسيسيبيوواديالصينفىفقطتعيعشالشكل

مجاديفتقريبايشبهضخمأنفولها،الامريكيةالمتحدة

.لزورقا

المياهفيالبحرعنزوسمكالجرأحالسمكيعيش

ذواتأسماكوهي،المرجانيةللشعابالضحلةالدافئة

جميلة.أنماطولبعضهاالغالبفيزاهيةألوان

مننوعا15نحوتشمل.البدائيةالعظميةالأسماك

هذهوتمثل.الرئويةوالسمكةوالسيلاكانثالبتشيرسمك

الأسماكولهذه.الأسماكأنواعمن%امنأقلالمجموعة

عاشتالتيبالأسماكوثيقةصلةالغريبةالأشكالذات

السنين.ملايينمنذ

عدأما-البدائيةالعظميةالأسماكجميعوتعيعق

السيلاكانثويعيع!.العذبةالمياهفي-السيلاكانثأسماك

لإفريقياالشرقيالجنوبللشاطئالمتاخمةالبحريةالمياهفي

حاليا.تعيشأخرىسمكةبأيالصلةوثيقةليعستوهي

السيلاكانث.أسماكمنفقطواحدنوعويوجد

وهى.الاستوائيةإفريقيافيالبتشيرأسماكوتعيش

ومغطىونحيلطويلوجسمهاالحركةبطيئةأسماك

إفريقيافيالرئويةالأسماكوتعيعش.سميكةبقشور

تشبهبأعضاءتتنفسوهيالجنوبيةوأمريكاوأسترأليا
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فىتعيشالتيللأنواعويمكنأيضا،وبالخياشيم،الرئات

منأطولماءاوغذاءدونتبقىأنالجنوبيةوأمريكاإفريقيا

الطينفيمطمورةتعيشأنويمكنها.أخرىفقارياتأي

طوالتأكلولاتشربلاوهي،مرةكلفيطويلةشهورا

.الفترةهذه

والكميروالشفنينالقرشأسماك

008نحووالشفنينالقرولقلأنواعالكليالعدديبلغ

وتمتازكلها،المعروفةالأسماكمن3%مايقاربأينوع

وتعيش.غضروفىهي!سلولديهافكوكبوجودالقروش

والشفنينأغرشاأسماكرتعدتقريبا.الملحةالمياهفيكلها

نوعا.076نحوتكونرأهميةالمجموعةهذهأعضاءأكثر

بالطوربيد.شبيهةأحسامالقروشمنالعظمىللغالبية

بينماتقريبامفلطحةفطيرةالش!شينمعظمأجساموتشبه

جانبيمنجانبكلمنبالجناحشبيهةكبيرةزعنفةتمتد

الملائكيالقرشأما.المفلطحينالشفنينوجسمرأس

أنواعمنوقليلامنشارأبوسمكةول!شمفلطئ!فجسمه

لذلكونتيجةشكلها.فيالطوربيدتشبه،الأخرىالشفنين

موقعهووالشفنينالقرشبينللتفرقةطريقةأفضلفإن

فيالخيشوميةالفتحاتتشبهحيثالخيشوميةالفتحات

مباشرةالعينينخلفيقعصغيراشمقاوالشفنينالقرولق

للقرشالحيشوميةالفتحاتأما.الخياشيمإلىوتؤدي

بينما.مباشرةالعينينوخلفالرأسجانبيعلىفتوجد

الجانبية.الزعانفأسفلأسلشفنينالخيشوميةالفتحاتتوجد

03مايقاربالجرذسمكأوالكميرأسماكوتشمل

وعيساهاالحجممتوسسطةأضوعيناهذينمنواسممكةنوعا.

لالقربوتعيشومدببمسحوبطويلوذيلهاكبيرتان

مدبب.طويلفمالأنواعمنوللعديدالبحر،قاعمن

والجريتالجلكي

الأسماكجميعبينمنوالجريثالجلكيمنكليعد

51وقرابةالجلكىم!نوعا03نحوويوجدبدائيةالأكثر

منبهدأمنأقلوالجريثالجلكيويكون.الجريثمننوعا

فقط.المالحةالمياهفيالجلكيودعيش،الأسماكاجمئأنواع

وشكلهاالقشورعديمةلزجةوالجريثالجلكيوأجسام

وثيقةليعستولكنالماء(.)ثعبانالأنقليسأجساميشبه

العظمية.الألمحماكمنفهوبالأنقليسالصلة

مثلهماالغضروفمنوالجريثالجلكىهيكلويتكون

الجلكيويختلفوالكميروالشفنين،القرولقكمثل

للفكوك.بافتقارهماالأخرىالأسماكعنوالجريث

ولسانماصمستديرعضومنأساساالجلكيفمويتكون

الماصعضوهاالجلكيمنمعينةأنواعوتستخدم.مسنن

المسننلسانهاوتستعمل.الاخرىبالأسماكللالتصاق

ان!:بدمائها.وتتغذىضحاياهاأجسامداخللتحفر

بأسنانمزودطويلشقشكلعلىف!اوللجريث.الجلكي

بداخلماتأكلوهيماص،عضولهاليسول!ص،حادة

الميتة.الأسماك

الأسماكلعيشأين

ت!ضرفهيالماء،بهيوجدمحانأيفيالأسماكتعيش

المنطقتينومياهالهادئالمحيطبجنوبىالدافئةالمياهفي

ويعيش،المتجمدةالمياهحيثوالجنوبيةالشماليةالقطية

سطحفوقالجبليةالجداولفيأجةعاارتفاعاتعلىبعضها

الأعحاقفيالبحرسطحتحتأ،حر1دعضهاويعيشأجحر.ا

للعي!شالأسماكمنأممثيرات!جفوقد.المحيطمنالسحيقة

المياهوحفر،كالكهوفالغريبةالمناطقبعضفي

منلقلةيمكنبل.والمستنقعات،والسبخات،الصحراوية

والأمريكيةالإفريقيةالرئويةالسمكةفيهابماالأسماك

.عدةشهوراالمبللالطينفيالعيعث!الجنولية

ويمكن.البيئاتمنكثيرفيالأسماكتعيعقوهكذا

الماء:لملوحةطبقارئيسيينقسمينإلىالبيئاتتلكتقسيما

لبعضويمكن.العذبةالمياهبيئة2-،الملحةالمياهبيئة-ا

الاخروبعضهافقطالملحةالمياهفيتعيم!أنالأسماك

لأنواعفيمكنذلكومعفقط،العدبةالمياهفىالعيشيم!ضه

ويناقعقجميعا.والعذبةالملحةالمياهفيتعيشأنأخرى

،الأسماكتعيشوكيفالأسماكبأجسامالخاصالجزء

ويصففيها.تعيشالتيبيئتهايمالأسماكتتكيفكيف

والعذبةالملحةالمياهبيئاتبعضالمقالةمنالجزءهذا

الأسماكأنواعالملونةالأشكالمجموعةوتوضح،الرئيسية

سمكةكلشكلويبينالختلفة،البيئاتفىتعيعقالتي

طولوأقصىومتوسطالعلميةوالأسماءالشائعاسمها

النمو.المكتملةالسمكةتبلغه

005/13نحوالبحارفييعي!.الملحةالمياهبيئات

المعروفة،الأسماكأخماسثلاثةمنيقربماأونوع

بحريةبيئاتفيالبحريةأوالملحةالمياهأسماكوتعيش

معيننوعفيالمعيشةمعأغلبهاتتواءملهاحصرلامتنوعة

أخرىبيئةفىحيةالبقاءتستطجعلاولكنها،البيئةمن

منالحرارةودرجة.الأصليةبيئتهاعنكثيراتختلف

السمكة.فيهتعيشالذيالمكانتحددالتيالرئيسيةالعوامل

فىالتجمددرجةمنالماءسطححرارةدرجةوتتفاوت

الامشوائية.المناطقفىبم03نحوإلىالقطبيةالمناطق

يكونحيثالبحريةالالممماكأنواعمنالكثيريعيش

الامشوائيةالمياههيالمحيطفيالمناطقوأدفأ.دائمادافئاالماء

ثلثمنأكثرويعيش.المرجانيةبالشعابالمحيطةالضحلة

فىالمرجانيةالشعابحولالمعروفةالملحةالمياهأسماك
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حولأخرىكثيرةأنواعوتعيشوالهادئالهنديالمحيطين

المر-حانيةوتعإلشعاب.الغربيةالهندجزرفيالشعاب

والافالببغائيةوالسمكةوالزبديالملائكيبالسمك

الزاهية.والألوانالغريبةالألثمكالذاتالأخرىالأنواع

والأ!نليصالقشر،وأسماكالبركودةأسماكوتجوب

فرائسها.عنبحثاالصافيةالشعابمياهفيالموراي

فيالبحر!ةالأسماكمنأخرىكثيرةأنواعتعيشكما

هذهمثلوتوجدجدا.باردةولاجذادافئةلافاترةمياه

وتعدوجنوبيها،الاستوائيةالمناطقشمالىالمعتدلةالمناطق

نخ!!الالصيدمناطقأهموتقعالصيد.مناطقأغنىمن

أهـسيكاشواطئشرقيوشمالأوروباشواطئغربي

القدأسماكمنضخماإنتاجاالمناطقهذهوتنتج.الشمالية

الماكام.أسماكمنوغيرهاوالرنجةالمفلطحةوالأسماك

صعظم5ويتمفوكلاند.جزرحولمهمةصيدمناطقوتوجد

علىالضحلةالمياهفيونيوزيلنداأ!متراليافيالصيد

تلكفيتصادالتيالأسعماكوتشمل.القاريالرصيف

والأبراميصر.والبوريوالنهاشالمفلطحةالسمكةالمناطق

أنواعوالجنوبىالشماليللقطينالباردةالمياهفيتعيش

قدأسماثمنهاوالاستوائيةالمعتدلةالمناطقأسماكمنأقل

يشبهالقضورعديموسمكوالورنك،والإلبوتالأنهار،

المحيطأسماكوتشملالبحر.قوقعيسمىالبحرقناديل

وقد،الفرخشبيهةالصغيرةالأسماكالجنوبىالقطبي

الشفافالدمذاالجليدوسمك،والإلبوتالجنوبيالقطب

الأحمر.غير

أعماقعندأيضاالأسماكمنمختلفةأنواعتعيش

السباحةالأسماكوأسرعأكبروتعيعقالبحر،فيمختلفة

علىعادةوتوجدالبحرعرصفيالسطحمنبالقرب

البينيتالأسماكهذهوتشملالشاطىء،منكبيرةمسافات

مختلفةوأنواعاوالتونةالسيفوسمكةوالمرلينوالماكريل

سنويةبهجراتالأسماكهذهبعضويقوم.القروشمن

منالقريبةالمناطقإلىالاستوائيةالمناطقمنتمتدقدطويلة

القطية.المياه

فيالبحريةالأسماكمنأخرىكثيرةأنواعوتعيش

الماء.سطععنبعيداالأعماقوفي،العمقمتوسطةالمياه

التىالأسماكبيئاتعنكثيراالأسماكهذهبيئةوتختلف

يخترقأنالشمسلضوءيمكنفلا.السطحمنقريباتعيش

المياهإضاءةوتتراوح.السطحعنكثيراتبعدلأعماقالمياه

وظلامجداخافتةإضاءةبينتقريباام08عمقعند

البحريةالأسماكتعيشأين

العلويةالمياه

صوءللمتعمص")أسطع

المياهالمتوسطةالأعماق

الحا!ت"التسمس"صوء

لأعماقا

صوءالشحس!ى"قيل

يوحد"لاأو

ضوءلكميةطبقامستوياتتلاثةإلىالمحرتقسيميمكن.الشاطئعنبعيداالملحةالمياهأسماكمنكثيريعيش

أنواعوتعيش(،اليمينعلى)الأسفلالشكلفيوا!هوكماالختلفةالأ-كلماقإلىتصملالتيالشمص

.مستوىدلعسدالأسماكسمحتلفة

-!أسماكانتملللماءامليااالطبقاتأسماك
لأ%أ،ص!

16!!؟بنلمن!!!/ص-أح!لاسول*!س!يايصاويعيش.والتونةالمرليرمتلالمساحةسريعه

!لأيرصكا!لإ؟فيفي-----لى--3-ك!*3إلأسطممالإطلاقاعلىالأسماك،واأأكرالممطقةتلك

؟لأ؟-*..إ"فيشارعمةزرظ"بصرلألأسوكثير.الضحمالسحرلتحيماالى)قوبع(شممير!يها

،6**7ءء!!ثي!"7؟--،*!،ء!ىد!2!ء*لأ*1ف-!*كأقيمسافاتتقطعالعلويةالميا،ليتعيشالتيالأسماك
تك!سش!-سضط!-!-برير!لاير-3.لا.الشماليةوالقطبيةإيمستوائيةأاالمياهبيرتتراوحطولجة

البحرشيطهادشفميرأررقمرفي.فىاولستر!بالآصبعمكهاويسبم

-أبمآنى\؟السمكتشحلا!لتوسطةالأعماوميهاهأسماك

\"!لاحشلم2!"ةلمئي4لم2عكل!صكأ/س!شلمبرقي!كا!ص-س؟زورز،!تححوولكنكام1ءطولصحىينموالديالمجدافى

لأبركتي3؟كأع،3*.لائنة؟!كاعقئز*قي؟قيسر--كا-محشء!كاء،كاخ-عرو؟؟-!!ء3أقلإلىالمتوسطةالأعماقأسح!إكمنالعظ!الغالية

اروذآفي.)!!!ص!زر؟رزخا!ورفىالمشكاةلأسماكويوجدالطولفيسمأ5س

*-؟قيصسةد-لا!-كا-+-سص!فىالحالهوكماللصوءكا.لدةاعضاءالملطةوسمك

!-ءع-ض""سصكل!*لأ؟!لأ!أاع!ض"؟-!ىخ!أتواعلعم!وئسلابع.المتوسطةالأعماىأسماكمعظم

ئزكأ،ير!نجووشم!-"حطش؟بر!نر!ور!!!في-!وتضعلتتعدىالعلويةالمياهل!حوالمنوسطهةالمياهأسماك

البلطهةلمممكةالمشكاةسمكة!ما،

--------7--ى!أدد،أئئا3تكو3مياهكىتسلقالأعمهـايأس!داك

--سىلأ-ر،3-و!-!!ءط!--أررود!8المياهذ"مئل-،*لتد!رلمحا،تامظلاموكيم

!*!كا!!!-س-*خأسهماكؤت!ثكلالثاع.حح!المموشالةللثيا"السغلئ

3؟يمكناثبهم!؟إيزىبرأزر3الاجمحماقىكسمكهلأ3..*كا!صكاسسالمثص!اتالأحعدإفيا(!وسال!لبمياءال!غلىالحدؤد

؟--زرض،-!،-ج"--س؟"-3-،!!ير-الو؟كسعهالإفوإ،ز)ور،لاضرك!،الانواعصنهارة،،،أببر

!صح!---!!يه!!ئ!ء-7سس7كا،9-"؟7كاىفي،إلاسدإك3الجكرذكلأسماك،قثيثر،*الحالىة،ألاسنافي

سج!كا--كافي7خس-/--الملحرقي-7تول!أكذيكثيلأ-*المحكيطكاعىقجماثفربالارجلئلائيه
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المياهفيتعيشالتيالأسماكأكلبطولويبلغ.دامس

سم،أ5منأقلالبحرداحلالعميقةأوالعمقمتوسطة

وأالأحمرأوالبنفسجىأطونيميلأسودأوأسودولونها

فيوتنطفئتومضضوئيةأعضاءمنهاوللكثير،البني

واسعة.وأفواهاكبيرةعيونامنهاللكثيرأنكما،الظلام

العمقمتوسطةالمياهفيتعيشالتيالأنواعمنوكثير

المجموعاتهذهإحدى:تشم!!.الرنجةبسمكصلةذات

عددأنالعلماءويعتقد.الدقيقةالفمهلبيةالأسماك

.الأخرىالألمسماكجميعأعداديفوقالفمهلبيةالأسماك

بالبلالين.الفمهلبيةأاللأسماكاأعدادالع!ماءقدروقد

ويعيشالبحر،قاعفيالأسماكأنواعبعضتعيش

ذلكومثال،الضحلةالشاطئيةالمياهفيالأنواعمنالكثير

ال!صويةوالأسماك()المفلطحوالفلاوندرالأنقليعم!اسمك

منآخرعدداولكن.موسىوسمكالبحروأفراس

أسماكوتشم!!الشاطئعنبعيداالقاعفييعيح!الأسماك

الرؤوسذاتالأسماكمنوغيرها)الأزعر(الجرذذيل

تنموو.المدببةأضحيلةاأطويلةاوالأذنابالكبيرةوالعيون

طولهايصلحتىالجرذذيلأسماكمنعديدةأنواع

فيالموجودةالأسماكأكثرمنو.ذلكمنوأكثرسما03

سمكةأوالأرجلثلاثيةالسمكةغرابةالمحيطاتقيعان

شبيهةطويلةزعانفثلاثذاتسمكةوهي.العنكبوت

ال!رجل.ثلاثيكرسيأوقوائمثلاثذيحاملبأرجل

قاعفيجسمهالتشبيتزعانفهاالسمكةهذهوتستخدم

المحيط.

الملوحطقليلةالمياهفىالألممماكأنواعبعضلعيش

تصب)حيثالأنهارمصباتعندالمياههذهمثلوتوجد

مكونةالملحةالمياهتتجمعوحيثالبحر(فيالأنهار

لانحسارنتيجةالمتكونةالبركفىأو،شاطئيةممستنقعات

معينةأنواعاالملوحةقليلةالمياهأسماكوتشملالجزر.مياه

والرنجةوالقوبيونالمفلطحةوالأسماكالبركودة:مثل

ويمكن.شوكةوأبوالجنبينفضيةوالأسماكوالكليفعق

فيبماأيضاالعذبةالمياهفيأمحيشاالملحةالمياهأسماكلبعض

وأبووالفضيةوالسالمونوالجلكىالرنجةمنعدةأنواعذلك

شوكة.

كلهاالقاراتفيالأسماكتوجد.العذبةالمياهبيئات

البحيراتمعظمفيوتعيم!،الجنوبيةالقطيةالقارةماعدا

بعضهاويعيش،والمستنقعاتوالغدرانوالجداولوالأنهار

تحتالأعماقفيالحاريةأوال!وفعبرالمارةالجداولفي

.ال!رض

المياهأسماكمننوع00875نحوالعلماءصنفوقد

،الأسماكأنواعجميعخمسيقرابةتكونالتيالعذبة

تلكمنالكثيروينتمي.عظميةأسماكتقريباوكلها

الشبوطأسماكتشملكبيرةلمجموعةالعظميةالأسماك

واللتش،الرعادوالأنقليسأممرسينواوالسلور)المبروك(

هذهفىوحدهالسلورويمثلالماصةوالأسماكوالمنوة

.نوع00002منأكثرالمجموعة

علىالعذبةالمياهأسماكمنأعدادأكبروتوجد

وأمريكاوأصمياإفريقيافيالاستوائيةالمناطقفيالإطلاق

فيويوجدالسلور.منالأنواعمئاتفيهابماالجنوبية

تعيشبينما،والأنوماتالبلطياتمنالعديدأيضاإفريقيا

بألوانهاالغنيةوالمنوةاللتشأسماكمنمجموعاتاسيافي

الجنوبيةأمريكافيتعيشالتيالأنواعوتشمل.الخلابة

المعتدلةالمناطقفىويعيش،والتترةوالبرانيهالرعادالأنقليس

القاروسكالممماكالعذبةالمياهأسماكمنكثيرالعالممن

التوتوجسمكةوتعيعش.والتروتةوالفرخوالمنوةوالشبوط

الش!الية.القطيةالمنطقةفىالكراكيوسمكة

المياهأسماكمنمعينةلأنواعيلزم،مناحكلوفى

منالكثيرومنهاالأنواعفبعض.البيئةمنخاصنوعالعذبة

جداولفيأساساتعيشوالتروتةالجريلئوالمنوةأنواع

منعدةأنواعوتعيعش.صافيةومياههاالتيارسريعةباردة

التيارذاتالدافئةالعكرةالأنهارفىوالسلورالشبوط

البحيرةوتروتةالشارمثلالأسماكبعضوتعيم!البطيء.

قدأسماكوتعيش.البحيرأتفيأساساالأبيضوالسمك

الشماليوالكرأكيالفمكبيروالقاروسالبنىالأنهار

الكثيرةالأنوأعمنوغيرهاالنيليوالفرخالقزحيةوالتروتة

والأنهار.البحيراتفي

البحريةالأسماكمثلمثلهاالعذبةالمياهأسماكوتعيحق

منالعديديعيشفمثلا،الماء،فىمختلفةمستوياتفي

!سمنبالقربوالمستنقعاتوالجداولالكهوفأسماك

أعماقفىعادةالأبيضالسمكومنقار،أبوويعيع!الماء.

سمكفتشملالقاعترتادالتيالأسماكأما،متوسطة

والأسماكالسلورأنواعمنوالعديد()الأسترجونالحفش

الماصة.

بيئاتفىالعذبةالمياهأسماكأنواعبعضوتعيع!

التىالجبليةالجداولفيبعضهايعيع!فمثلا،.فريدة

نألايمكنبحيثوالشدةالسرعةمنفيهاالتياريكون

وتتعلق.الحيةالكائناتمنقليلةأنواعسوىفيهايعيش

عضوبوساطةأوالفمبوساطةبالصخورالأسماكتلك

الكهوففيالأنواعمنعددويعيشماص.معين

الألمسماكهذهترىولاالأرضسطحتحتوالجداول

جلدمنهاالعظمىوللغالبية.الإطلاقعلىالنهارضوء

أنواعوتعيش.أعمىمنهاوالكثيراللونأبيضأوباهت

حيث،الحارةالينابيعفيالعذبةالمياهألممماكمنقليلة

.م045إلىالحرأرةترتمبررجة



بالأزرقالمنقطالشفنين

م5.2الطول

البرء

الجلديالجاكتسمكة

م5،2لطولاالصفراء

ررحإقي؟

*!ص"سكحميجمبمتر!مم!بع

بر!حبرجح!لم!!!؟!؟؟خككلعكاصىكا،-كا

لأل!اصلمووك!ثن؟*-بريز

!،؟-ء-اسع!م!كس!ى!وبمأ

-ط-!لأ"!!!وو!!د3*!

نانيجي

سم6"الطول

78كلأسماا

والأبراميسالبرمونديسمكةمث!هناالمصورةالأسماكمنكتير.الجنوبيةال!حارأسماك

وبعض.الجنوبيةالمياهفيتجارينطاقعلىالصيادونيصيدهاوالنانيجىوالمولوويالأسود

الشماليةالمماطقليوتوجدالانتشارواسعةالكالسيفيحسمك)أوالبرمونديدضلالأسماك

الجبهة.مقدمةفيكبيرسنامالسنفيالطاعنالنهالقللسمكويتكونالأحمر.سالبسحتى

.خطيرةجروحاالبحرياللاجونلشفنينالذيليةالأشواكسموم،تسببوقد

المولوويسمك

م8.1الطول

الحجريةالسمكة

سم04الطول

بركيم!3كأ!يم

7ء*+!كا

!!!لأ!لأ!ا

البحريالبوري

سم08لطولا

فم()القالنهالتقا

يم!!!!!لأ!11"ء؟3

!كأ!

جوند

.الطهول

وري

سم6

البحع)ثعبانوراي

م2الول

الداكنالراقودسمكة

م21.ال!ل

!ى!،؟كالا!7ع!ؤ؟قي-ص،صكج!!بنغ-ابريرع!!

ووكا!؟ثي!ثسا*!برإورز!ثنثثم

،لآ؟؟

*!!!،كاك!3!*كا+آيرص

ء؟ع/كاكادء!س!؟ىتمكلك!ى*ءش!!ءكللا

سودلأا(نلمرجاا)ميسلأبراا

سم6"لطهولا



لأسماكا88

البحروعرضالشاطئيةالمياهأسماك

سعضهاويعيمقالقاراتتواطئلطولالأسماكألواعبعفه!يعيش

هدهمعطمأدرغمالمحرعرص!يالشواطئصبعيداالاحر

الصوروتبيرلاحر.وقتم!احتحاطئامنسالقربأيضاتسبحالأسماك

تعيشاتوتلكالشاطئيةالأكسحاكامنكلأنواعالأشكالهدهلي

سمكهناوالميةالعحرعرصأسماكوتشمح!!السحر.عرصفى

المحرشيطالىوشفمينوالماكريلوالرنجةالطياروالسمكالدكفير

السيصوسمكةالشراعية!السمكةالمحيطيةالمتحمصوسمكةوالمرلين

لعصو.التاطئيةالياهليهمارةالحصرالأسماكأعل!وتعيحق.والتولة

مرلالعر!دائماتمقىمستار:ألوالتورقرشمثلالشاطئيةالأس!اك

3ضكودواشرقاءااحسم!صةامت!!الأسماكام!عيرهايسبحبيحما،الياسحة

أصحر.افىلعيدةمسافاتإلىأحيانا

كلديتعيحقهذهالمحططةالرل!!سم!!ةملاللثيرةالرياضةأسماك

تعيشالتيالريا!ةأسماكمناممتيرارالحمحر.يةأ!لواألمياهامرم!!الى

الصيدأساطيلوتصيد.!همةعدائيةأسماكأيصاهىا!لحةاطياهلى

اسحر.اليسعيدةمماطة!ليمحهاال!-

المنشار،)سمكمنشارأبو

م5الطول.الأسنانصغير

م7لعرصا0لأطلسىا

---
--

ص-----كا-

-ج-

؟-خ-!-

ءكا

-جء--

--!



المياهفيالقاعم!بالقربيسقىالضحم،وارسوقشرالبطيء،السباح

وأمنهافريسةباقترابأثيرتإذاإلا2بمطالأسماكوتتحرك.الشاطئية

سمرعة.تسبحوعندئذ،طعملوجود

98كسمالأا

عنبحثاالشاطئيةالمياهحلالبسرعةينزلقالمرقطالعقابشفنين

وأتجرحأنيمكنديلهافيسامةأشواكالخطيرةالسمكةولهده.فريسة

إنسانا.تقتلحتى

سم01الطول،الأطلسيقد
سم3،ال!وللشتاءا()مفلطحرفلاوندسم!.الطول،الأطلسيةالذئبسمكة



لأسماكا09

السعوديةالعربيةالمملكةفيبتسمياتهاالأحمروالبحرالعربيالخليجأسماكأهم

أسه05اطهولامعدل

لىواد/ق!ت

-05صوأ-أقصى

كشر/هامور

سم05طولأقصى

تويةكشر/مورها

س!05طولأفصى

!فيص-+-

باغة

سم35طولأقصى

:!--بريرسع!!.

/حفارقرفان

سم03طولأقصى

عندق/صرع

-07طوأطأقصى

/جيمشعم

س!45طولأقصى

زهرةابوشعور/لمولي

سم75طولأقصى

تونةأبوزينوب/قباب

أسم50طولأقصى

قباب/ثمد

سم042طولأقصى



19كسمالأا

السعوديةالعربيةالمملكةفيبتسمياتهاالأحمروالبحرالعربيالخليجأسماكأهم

حمرةأونعيمى/بهار

سم75طولأقصى

ريشالأولوطي

سمأ02طولأقصى

شرارحمار/أبو

سم03طولأقصى

!كأسح!-

قين/حرير

سما..طولأقصى

سبيتيأوشخل/شعفن

سم06طولأقصى

بكاسأوعريجة/بياضربيب

سم45طولأقصى

شروي/نتبا

سما..طولأقصى

عربي/حبيا

لممم45طولأقصى

قرنقشعنفور/

سم03طولأقصى

عصمودي/حمرا

سم05طولأقصى
حمامأوقزقفدار/بياض

سم05طولأقصى

رباق/ةفسكر

سم05طولأقصى

لحلاحأوفملع/ظبي

سمه.طولأقصى

--سءئمآ-و؟4-

شيطى/جيم

سم08طولأقصى



لأسماكا29

السعوديةالعربيةالمملكةفيبتسمياتهاالأحمروالبحرالعربيالخليجأسماكأهم

-ال!-ء+عء
،؟!/حمى-*نن

شعم

سم08طولأقصى

سم75طولاقصى

لثروم/فاجو

سم25طولأقصى

مجسيلثعور/شعري

سم3.طولأقصى

لحلاح/لسن

سمأ..طولأقصى

حهصس!*

هبرة/بيسرة

سم03طولأقصى

قد/عقام

051طولأقصى

قرم/كبيرخمام

سمأ02طولأقصى

لوزآبوشعور/سولي

سم9.طولأقصى

قصر.بياض/حمام

سمأ..طولأقصى

بوبحي/سليماني

سمأ8.طولأقصى

راكد/كنعد-

أسم35طولأقصى

رقيطة

5!صص!بم0العرضمعدل
الباحةأبوقرن/قرقم

سم05طولأقصى

كرسيتشعور/شعري

آ04طولأقصى

قحاية/صابغ

سم25طول!

سيجان/صافي

سم04طولأقصى

سما02طولاقصى



لأسماكا

السعوديةالعربيةالمملكةفيبتسمياتهاالأحمروالبحرالعربيالخليجأسماكأهم

39

قرنبوأ/قرقم

سم06طولأقصى

قصربياض/ع!الة

سم8.طولأقصى

كشرعدس/نسما

سم06طولأقصى

/سخلةسكن

سمأ08طولأقصى

جدببياض/ينيس

سما8طولأقصى

3-ص!ئه!سلمث!"!،ضع

إبراهيمسلطانأبودقن/حامر

سم04طولأقصى

سبيتىأوقطرين/شخل

سم6.طولأقصى

عقام/دويلمي

سم06طولأقصى

غريبآومسلبهاعيفوا

سم09طولأقصى

!ا3حثلآ،زر
كالا!3!؟

--"!*ءيىبرضء!!ل!

حمرا

طولأقصى
سم06

قاص/بدخ

سم22طولأقصى

/بنكبوني

سم09طولأقصى

سرقا

سم!.طولأقصى

!

!-



سماكلأا49

المرجانيةالشعابأسماك

ا!دافئةاالضحلةالمياه!الملحةالمياهأسماكمنالأنواعمئاتتعيش

الشعابهدهم!العط!ىالغالميةوتوحد،الرجاليةللشطباطتاخمة

مياهوتعح.الغرليةالهمدحرروحولوالهادئالهمديالمحيمهط!!فى

لسرعةتدفعالتيالأسماكلاواضائقةالمشمسةالمرحانيةالحتمعا!

الأسماكاهدهساحص:اوحارحها.الشعا!داحلإلىصاروخية

أسماك!تحتلف.الإطلاقع!9أحماالعالمأسماكأكثرب!تمن

دمثلا.أحرىكتيرةنواحوفى!-االخارحيمظهوهاديالشعاب

اصمعائيةاالسم!صةمما!عدائهفىالباتاتعلىأساسابعضهايعتمد

المصندقأحهحمكواالبحرعمزسمك)السرحود(.الحراحوالسمك

يصطدمفترسولعضها،والباتاتالصعيرةلالحيواناتيتغدى

.مورايوأ!ليسالقشرمتلا!كمعيرةاالأسماك

البوقيةلسمكة

سم06الطول

صطه*كأبم!!!صزرفيض!ت!تن!ص

-حكلكه!*حلالأ-كاس!ء،ءص"!

!!

الجقطةذقنأبوسمكة

سم25الطول

المرجاليةالشعابداحلالأرقطمورايأنقليسيعيش.رهيبصياد

،للمورايويمكن.الصعيرةالأسماكمنفرائسهعلىويقبصوحولها،

.الرقبسرعةتهاحمأر،حادةأسحادوا!ااضعبادالشمهسمكةوهى

الشوكةطويلةالشجابيةالسمكة

سم203-0م!الطول

انحططالبحرفرس

سم15الطول



المفعمالناخرالسمكمنالسر!هذامثلإن.نشطةصغيرةسوابح

فيسبح.الشعابأحدحولومستمرةدائبةحركةيحدثبالنشاط

أثاءبذلكالآخرلعضهاويقومالنهار،أثناءالغذاءعنليفشبعضها

الليل.

59كسمالأا

ذاتالأسماكأ!اعمنكثرمنواحدةاللبرقشةاللفطفرولىسمكة

هذهتساعدالمبوةالألوانإنالشعا!.حولتعيم!التىالمتألقةالألواد

أعدائها.إرباكعلىالأسماك

3!*طو!!ط!،جول

زر!7ىلا!ثزش اءىص

المهرجالأنيمونسمك

سم5الطول*

الخنزيريالسمك

سم06ال!هول

الزرقاءكرومسسمكة

أسم5الطول

الأنفطويلةالملائكةسمكة

سم15الطول

انحرب!شالقادوحلة

سم09الطول

الظهرسرجيةالملائكةسمكة

سم15الطول

!



لأسماكا69

المحيطأعماقأسماك

علىعرالةالأحضراالأسماكاألواعلعمرالمحيطأعماتأسماكتمتممل

شأدواهكبيرةأع!!ممهاول!يم.العالىديقليلاوالمعرودةالإطلاق

أعيمةال!!تومصصوئيةوأعضاءالأسا!لالتمبيهةوأسحادضحمة

المحيطأعماثأسماكأعل!إد.المطمةالأعماقامياهفيوالأخرى

المجدافيةالسمكةتسبحفمدوبرلكالسط!!إلىتصعدمانادرا

تبدوحتىالعمقمتوسطهةللمياهالسفلىالماطقمنالأعلىمتجهة

الماء.سطحلشقعدما،بحريةأفعى!ألهاغري!مطهرفىللعياد

للعلماء،معرو!المحيطأعماقأسماكأنواعمن!قطمحدودوعدد

متايةأنواعاالأسماكهدهوتشحل.فمطالعلميةبأسمائهاسميتوقد

داتالأسماكم!معيمةوألواعاوالاممتومياتويدالمروتوليدأسماكمن

(.صسارةدو)أالشص

م1)002ع!قعندالمحيطقاعفييرقلىالصخريالأخدودسمك

الصورةهدهالتقطتوقدتقريبا.تمامامظلمةالمياهت!صدحيت

عواصة.سال!صتسافاتلاستحدام

-**

سم25لطول



الاستوائيةالعذبةالمياهأسماك

مجموعةالجنوبيةوأمريكاوآسياإفريقيافيالاستوائيةالمناطقفيتعيش

منالصغيرةالأنواعمنوالكتير.العذبةالمياهأسماكمنومتنوعةهائلة

أحواضدىتربىالتيالريمةكأسماكالناسيعرفهيتحائعالأسماكهذه

أمريكاسوالسرتيلوالموليالحبىالأسماكهذهوتشمل،مائية

أسماكوتشملآسيا.منالسياميةالمقاتلةوالأسماكوالج!وليةالشمالية

أنهارفىتعيشالتيالضخمةالأربيمةسمكةوالاممتوائيةالعذبةالمياه

العذبةالمياهأسماكأضخمسواحدةوهي.الجنوبيةبأمريكاالأدعال

09منأكثرالأربيمةأسماكبعضوتزنالإطلاقعلىالعالمفي

الاستوائيةإفريقيافيتعيشالتيالفيلأنفأنومةوتستخدم.كجم

قاعفيالطينو!يالأححارتحتطعامهاعنللبحثالمدب!فمها

النهر.

النيونادسمك

سم4الطول

79كسمالأا

الغريبةالأنواعمنكثيرمنواحدةالجنوبيةالأمريكيةالورقةالسمكة

بمحاكاتهاالسمكةلهذهوبمكن.الاستوائيةالعذبةالمياهفيتعيشالتي

فرائسها.وتفاجئأعدائهامنتفلتأنطافيةشحرةلورقة

!االمقاتلةالسمكة

سم،6هالطول

المهرجاللتش

سم03الطول

سمأ-15.منالطول

الجبي

مولىسمكةسم2-5.5.6منالطول

سم4الطول

سم25الطول

السكينسمكة

سم06الطول
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العذبةالمعتدلةالمياهأسماك

المياهبحلال!ودلك،العامم!فترةحلالباردةالمعتدلةالمياهتصبح

تغييرالمياههدهمتلفىتعيمقالتىللأسعماكيلزمولذا،الامشوائية

البحيراتفيفمثلا،.الحرارةدرحةفيالحادثةللتعيراتتمعاعاداتها

الأسماكسالعظهمىالغالبيةتشقلىالشتاء،!صلخلالتتحمدالتي

لص!!حلولحتىهناكوتمقىالقاعم!القريحةدشئاالأكترالمياهإلى

ألهارولى،المعتدلةاصحيراتالىلعيشهماالمصورةوالأسماك.الربيع

المياهديالأسماكسأممثيراويعيش.أحشماليةاوأمريكاأورولاوجداول

أسماكمثلبيضهالتضعامحذلةاالمياهحوتسبحولكحها،الملحة

الموحودةوالألهارالمطلمةاح!و!ا!ياهكطيعيترالكهوفسمك.ال!ليصوالاسترحودالقزحيةوالتروتةالسالمودوسمكالألوايص

صغيرةعيونهاالمبيرال!!مىالأ:راركاوأحسمك.الأرص!سصرتحت

ليسالكهوفديتعيم!التىالأحرىاالأسماكافعصرهـاحستمصر.ا،

.الإطلاقعلىعيوداتها

البطنأحمرجنوبىداس+الشالعا-..للأوايف-"!كالأ:!؟7!--!-

سم8الطولس!02-أ5الطولسم81الطو

الوثابةالقزحيةالسمكة

،!

الجونشوب

ص2503-الطول

الجدولتروتة

سم25ال!هول

الأسودالأنهارقد

سم03الطول

كا!!م!سسهم!

الشمالىالكراكى

الخيشومزرقاءالسمكة

!س-23أ5الطول

الفمبهرالقاروس

سم64ال!ول

الكوهوالسالمونمك

سم09-06الطوأ!

لشوطا

سم0357

سم35الطول

امتار3-5لطهول
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الأسماكمننسبياقليلاعدداإن.الأسماكهجرة

بيضه.ليضع،والملحةالعذبةالمياهبينبحريةالتنقليمكنه

العذبةالمياهنحوتصعدالتيالملحةالمياهأسماكعلىويطلق

الألوايفوتشملالصاعدةالأسماكلتضئليضها

السالمونأنواعومعظمالفضيةوالسمكة،البحريوالجلكي

تبيضالتيالعذبةالمياهأسماكعلىويطلق.الشابلوسمك

)ثعبانالأنقليسوتشملالهابطةالأسماكالملحةالمياهفي

سمكأنواعوبعضالشماليوالأمريكيالأوروبيالماء(

إلىالبحارمنالصاعدةالاسماكأنواعوبعض.القوبيون

أنواعمنكبيرةأعداداتشملوالتيالمعتاد،فيالأنهار

حصرتقدالفضيةوالسمكةواسمالمونوالجلكيالألوايف

الطبيعيةبيئتهاإلىعودتهامنبدلأأنهاأي،العذبةالمياهفي

لذلك،العذبةالمياهفىمستوطنةأصبحتالملحةالمياهمن

بعدالبحرإلىالهجرةالأسماكهذهلصغاريمكنلا

نأللأسماكيمكنكيفبالخاصالجزءويشرح.الفقس

الانتقالالأسماكلمعظملايمكنلماذا،للتغيراتتتكيف

والعذبة.الملحةالمياهبينبحرية

مامنطقةمنالملحةالمياهأسماكأنوأعمنيهاجركثير

فمثلا.السنةمنمعينوقتفيالبحر،فىأخرىإلى

منالأخرىالأنوأعوبعضالماكريلمنعدةأنواعترحل

لتبيض.الشاطىءنحوالبحرعرضفيتعيشالتيالأسماك

وبعضالحدوقأنواعمنكبيرعددصيفكلويهاجر

برودةالأكثرالمياهإلىالشاطئيةالمياهمنالباردةالمياهأسماك

بهجراتالعذبةالمياهأسماكبعضوتقومالبحر،فيبعيدا

البحيراتمنالتروتةأنواعتسئلعضفمثلا،.مماثلة

الأخرىالأنواعبعضوتعيش.لتبيضالأنهارنحومتجهة

سمكمثلالمعتدلةوالجداولالبحيراتأسماكمن

الصيف.خلالالدافئالسطحمنبالقربوالفرخالقاروس

ولكنه،السطحعندالماءيتجمدالشتاء،فصلحلولوعند

نحوالأسماكتهاجروعندهاالجليدتحتقليلادافئايبقى

الدافئ.المناخعودةحتىهناكوتبقىالقاع

الأسماكأجسام

الفقارياتأجسامعدةنواحفيالسمكةجسميشبه

الفقارياتمثلمثلها-الأسماكفييوجدفمثلا،الأخرى

داخليةوأعضاءخارجيوجلد،داخليهيكل-الأخرى

فيالأسماكتختلفولكن،والدماغوالأمعاءالقلب:مثل

فمثلا.الفقارياتبقيةعنالأخرىالنواحيمنالعديد

منبدلآوخياشيمالأرجلمنبدلآزعانفللأسماك

الأخرىالفقارياتعنوالجريثالجلكيويختلف.الرئات

منكثيرفيأيضئاالأخرىالأسماككلوعنكلها،

والجريثللجلكيالجسميةالصفاتنوقشتوقد.النواحي

الطيعيةالصفاتالجزءهذاويتضمن.سابقةأجزاءفى

.الأخرىالأسماكأغلببينالمشتركة

الخارجيالتشريح

مستديرورأسانسيابىجعسمالأسماكلمعظم.الشكل

يدغموبذلكرقبةلهايوجدولامقدمتهافيالشيءبعض

الذنب.ناحيةالجذعيضيقثمومن،بالجذعبنعومةالرأس

أشكالفللأسماك،الاساسيالتماثلذلكعنوفضلا

سريعةالأسماكمنوغيرهالتونةسمكيتميزحيثمتنوعة

وسمكةالرنجةأمابالطوربيد.الشبيهةبأشكالهالسباحة

الأخرىالأنواعوبعضالعذبةالمياهفىتعيمشالتىالشمس

منالكثيروأجسام.الجانبينمنمفلطحةف!الأسماكمن

سمكأنواعأغلبمثلالقاعفيتعيشالتىالأسماك

وتتشكلوهكذا.لاسفلأعلىمنمفلطحةالشفنين

فمثلابها،المحيطةالأشياءلتشبهالأنواعمنالعديدأجسام

الصخور،الحجريةوالسمكةالشصذاتالسمكةتشبه

علىويطلق.الطويلةالأعشابالأنبوبيةالسمكةوتشبه

علىالسمكةيساعدوهوالواقيالتشابهالتمويههذا

فرائسها.أوأعدائهامنالتخفي

متينجلدالأسماكمنالعظمىللغالبية.واللونالجلد

،ضامونسيجوأعصابدمويةأوعيةعلىيحتويمانوعا

ممالزجا.مخاطابعضهايفرزخاصةخلاياعلىيحتويكما

تسمىلونيةخلاياألاخرولبعضهاملساء.الأسماكيجعل

حواءأصباغعلىالصبغيةالخليةوتحتوي.المبغيةالخلايا

لينتجالألوانتلكتتحدوقدللسواد.مائلةوبنيةوصفراء

الأنواعولبعضوالأخضر.البرتقاليمثلأخرىألوانعنها

تكونقدأو.الأخرىالأنواععنمختلفةألوانذاتصبغات

هذهتؤديخاص.نحوعلىمرتبةالصبغيةالخلايا

.الأنواعبينالألوانفيالتباينمنكثيرإلىالاختلافات

الصبغيةالخلاياإلىبالإضافةالأسماكمنكثيرلدىويوجد

ضوءفيعنهاينتجوقشورهاجلودهافيفضيةأصباغ

المتألقة.قزحقوسألوانمنمختلفةتركيبةالشمس

بها،المحيطةالاجساملونالأسماكأغلبلونيضاهي

فيالسطحمنقريئاتعيشالتيالأسماكلمعظمفمثلا

الماء.سطحلونيضاهياللونأزرقظهرالبحرعرض

ولكنالوقائيمالتلوينالتمويهمنالنوعهذاعلىويطلق

الالممماكتلكفيهابماالزاهيةالألوانذاتالأسماكبعض

وقدبها.المحيطةالبيئةمعتندمجلاسامةبأشواكالمزودة

تحذيرهمأوأعدائهابارباكالسمكةالزاهيةالألوانتحمي

سامة.أشواكالهابأن

الألوانتغيرلتضاهىألوانهامنالأسماكمعظمتغير

منوغيرهاالمفلطحةللأسماكويمكنبها.المحيطةالبيئةفي
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أنماطهاتغييرأكثرأوبلونينتتميزالتىالأخرىالأسماك

طريقعنخاصةمنبهاتالسمكةوتستقبلأيضا.اللونية

الإشاراتخلالمن،المطلوباللونيالتغيرلإحداثالعين

وجودعنالناجمةالعصبيةالإشماراتتقومحيث،العصبية

الأصباغترتيبإعادةعلىالصبغيةالخلايابحثالمنبهات

ممابا،شحوأكثرأوقتامةأكثرليصئلونهابهاالموجودة

مختلفة.لونيةأنماطتكونينئكلنه

منواتعطاءأغ!جةاالأسماكلمعظم.اشفالحص

الحافة.عخدمستديرةحراشصفللتليوممتات،الحراشحف

الحاشيةمشطيةالحراشفتلكمنرئيسياننوعانويوجد

علىدقيقةأسنانالحاشميةمشطيةوللحراشص.ودائرية

القاروسمثلالخشنالملمسذاتوللأسماكسطوحها.

الدائريةالحراشعفأما.الحاشعيةمشطيةحراضعفأعرخوا

مثلمعينةأسماكفىوتوجد.أملسفسطحهاالمستديرة

.السالمونوسمكالشبوط

البتشيرأسماكفيهابماالبدائيةالأسماكأنواعولبعض

ويغطى.لامعةجانويديةوثقيلةلممميكةحراشفمنقاروأبو

الأسنانتشبهسنيةحراشصوالشفن!!القرشأجسام

الأسماكحراشفأنواع

،الأسماكالحراشروالرئيسيةالأرلعةاللأنواأمثلةالألتمكالهدهتبير

واسلغالحية.السمكةجسمعلى!عك!!ي!صلهالديالن!طوكذا!ك

دائرية.أوالحاتيةمحتمطةحراش!الحديتةالعظميةللأسماكالعظمى

تحلوسالأحرىالأ!اامنقليلوكذاكالسلورأسماكوبعض

الحراش!.

--ح!!خشهب؟نج!..ح!،.ش؟++قي/-:-.ة!!!.-.،01خبم*ص"

.كا..!-لا----سلأ*.:!!،خ!8.ور!3!ثهر:!،.ص--+-!! 3حهـد--حممصججبر*ص+.،!-+-.ء.،--!:--ء!خ-

4-جميئبزإ-1بر،0،؟3-!"ء---!!.*لا"لا.ت

93.-؟،293خبك!كر"قبرصبز-؟!هه!!هع!-!يما!جم!ى

؟ء..ج-ص.كاصجمح!ظ!-ص-ء-.27"،.-+.!ك!نئء.-،؟.-كبئ

)الفرخ(الحاشيةمشطيةحراشرو

نم6-حرجصص،./-"-صج،:2ء!-ء:،ص/س،-لأةكلور!اقيلمجتبز!المبهولمك!/!

6حصصص؟لما11!!لأص1

!+1)ر-!ظلم

!رولإ-ك!ج!(لأ!ى!ا

()السالموندائريةحراش!

!!!*ح!!بنشض.--ححصحر
حإ***!د--حصسضص!!رزسكايخض-،"ابرص*بمبربز-ه!.

صصص!حس،-،!**-.أخ!ث- ...)3.يرء،*صحش-*حصصس
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نحل!!بهحح.حححبم

دق(لقرا)دحسيةش!حرا

الحراشفمنالأسماكأنواعبعضوتخلو.المتراصةالدقيقة

فييعيشالذيوالسلورالإنقليسمنمعينةأنواعفيهابما

العذبة.المياه

علىالسمكةتساعدمتحركةتراكيب.الزعانف

بعضلاتهازعانفهاالسمكةوتحرك.أضوازناوحفظالسباحة

أنواعاماعدامشعةزعانفالحديثةالعظميةاللأسماكأش!س!ر

زعانفالبدائيةالأسماكأجعضر.اشعانفمنتخلوقليلة

الجلدمننسيجمنالزعانفهذهوتتركبأيضا.مشعة

ولبعض،الأشعةيسمىأغضبانامنبهيكلالمدعم

أشعةالاخرولجعضهالينةأشعةارعافالمثعةالأسماك

ملمسها.فىوحادةصلبةوكلها،شوكيةوأشعةلينة

منتتكونمفصصةزعانفالبدائيةالأسماكولبعض

الزعانفولكن.بالأشعةمزودةحافةذاتلحميةقاعدة

للقروشويوجد.المشعةالزعانفمنمرونةأقلالمفصصة

ومدعمةبالجلدمغطاةلحميةزعالفوالكميروالشفنين

صلبةمادةمنتتكونالتيالزعنفيةالأشعةمنبعديد

)كراتين(.القرتينتسمى

الجسمشيلموقعهاطبقاسماكالأزعانفوتنقسما

إماالزعنفةتكون،ذلكعلىوبناءمميبها.أضرطبقاوأيضا

رألمميةزعانفالوسطيةوالزعانف.مزدوجةوإماوسطية

وتشملالذيلأوالجسمتحتأوالس!كةظهرعلىتوجد

الزعنفةوتنمو.والذيليةوالشرجيةالظهريةالزعانف

البقاءعلىالسمكةوتساعدالظهرامتدادعلىالظهرية

ظهريةزعنفةالألممماكلكلتكونماوغالبا.مختصبة

الزعنفةوتنمو.ثلاثأوزعنفتانمنهاوللكثير،واحدة

تساعدوهي،الذيلمنقريباالبطنيأ!سطحاعلىالشرجية

مثلذلكفيمثلهامستقيمةمنتصبةالبقاءعلىالسمكة

الظهرية.الزعنفة

السمكةوتهز.الذيلنهايةفيالذيليةالزعنفةوتوجد

الماءخلالنفسهالتدفعلاخرجنبمنالذيليةزعنفتها

للتجديف.

واحدةمتطابقتينزعنفتينمنالمزدوجةالزعانفتتكون

زعانفالأسماكلمعظم.الجسمجانبيمنجانبكلعلى

وأالصدريةالزعانفوتنمووحوضية.صدريةمزدوجة

الرأسخلفالجسمجوانبعلىالأسماكالمعظمالكتفية

أغلبفىالرجليةأوالحوضيةالزعانفوتوجدمباشرة

ربماولكنتماما.وخلفهاالصدريةالزعانفأسفلالأسماك

الأمامناحيةالأسماكبعضفىالحوضيةالزعنفةتوجد

الذيلية.الزعنفةحتىالخلفناحيةتقريباأوالحنجرةحتى

وتستخدمبطنيةزعانفأيضاالحوضيةالزعانفوتسمى

وأللدورانأساساالمزدوجةزعانفهاالألمسماكأغلب

.المناوراتمندغيرهاللقيامأوالوقوف
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الخارجيالتشريح

للسمكة

الأسماكمنللكثيريوجدولا.جمئالأسماكفيالمشتركةالخارجيةالصفاتالفرخلسمكةالرسمهدالمجين

وأللحلكيليسمثلا،.الحراشفأوالخيشوميةالأغطيةمثلصفاتإلىتفتقرقدأوهنا،الموضحةالزعانفكل

وصدرية.حوضيةزعالفأوحراشفللجريث

الديل

والعضلاتالهيكل

والذيلوالجذعالرأسمنالسمكةجسميتكون

للجذعالمركزيالإطارالفقريالعمودويعد.والزعانف

منمنفصلةقمامنكبيرعددمنيتكونوهو،والذيل

فقرةلكليوجد.الفقراتتسمىالغضروفأوالعظم

لكليوجدكما،العظميةالأسماكفيأعلاهافيشوكة

.بالفقراتالضلوعوتتصلأسفلها.فيشوكةذيليةفقرة

الفمودعائمالمخقحفةمنأسامئاالجمجمةوتتكون

منالعظمىللغالبيةالصدريةالزعانفوتتصل.والخياشيم

الحزامعليهيطلقبتركيبالجمجمةبمؤخرةالأسماك

الحزاميسمىتركيبالحوضيةالزعانفويدعم.الصدري

النسيجبوساطةيدعمأوالصدريبالحزامشصلالحوضى

تراكيببوساطةالظهريةالزعانفوتدعم.للبطنالعضلي

فوقالواقعالنمسيجإلىجذورهاتمتدغضروفيةأوعظمية

تدعمبينما،الذيليةالزعنفةالذيلويدعم،الفقريالعمود

تمبنسفلغضروفيةأوعظميةترأكيبالشرجيةالزعنفة

.الفقريالعمود

ثلاثة-الفقارياتجميعفيالحالهىكماوللأسماك

عضلات2-هيكليةعفلات-أ:العضلاتمنأنواع

العضلاتالأسماكوتستخدم.قلبيةعضلات3-ملساء

السمكةلحمويتكونوزعانفها.عظامهالتحريكالهيكلية

تلوالواحدةتترتبالتيالهيكليةالعضلاتمنتقريباكله

عفليةقطعاتسمىعريضةرأسيةشرائطفيالأخرى

أزيلسمكةفيبسهولةالعضليةالقطعمشاهدةويمكن

الرأسلحدعا

منفصل.عصبعضليةقطعةكلفيوشحكمجلدها.

منالأمامىالجزءثنيللسمكةيمكن،لذلكونتيجة

المضاد.الاتجاهفىذيلهاتثنىبينماوأحد،اتجاهفيجسمها

الحركاتهذهبمثلالأسماكمنالعظمىالغالبيةوتقوم

للسباحة.بأجسامها

تلقائيةبطريقةوالقلبيةالملساءالسمكةعضلاتوتعمل

الأعضاءتشغيلعنمسؤولةالملساء.والعضلاتإراديةلا

العضلاتمنالقلبويتكونوالأمعاء،كالمعدةالداخلية

بتشغيله.تقومالتيالقلبية

الجسماجهزة

الفقارياتفيكما-الدأخليةالسمكةأعضاءتصنف

بها.تقومالتيللوظيفةطبقامتباينةأجهزةإلى-الأخرى

والهضميةالتنفسيةالأجهزة:الرئيسيةالأجهزةوتشمل

الأجهزةهذهبعضوتشبه.والتناسليةوالعصبيةوالدورية

الاخربعضهاولكن،الأخرىالفقارياتفينظيراتها

.عدةنواحمنعنهايختلف

الحيواناتبخلافالأسماكتحصل.التنفسيالجهاز

الماءويحتويالماء،منلهااللازمالأكسجينعلىالأرضية

تحصلولكى.الذائبالأكسجينمنمعينةكميةعلى

الفمطريقعنتبلإلماءفإنها،الأكسجينعلىالأسماك

منأزواجأربعةالأسماكولمعظم.الخياشميمفوقوتدفعه

كلعلىتقعخيشوميةحجرةبداخلتوجدالخياشيم

صفينمنخيشومكلشركبالرألر.جانبيمنجانب

داخلالماءويمر،خيشوميبقوستتصللحميةخيوطمن
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4الضلوع3-الفقرياعمودا2-الحمححة1سأساساالأسماكامعطهمهيكليزكصالسمكةهيكل

.المرحسم!ءهيك!!ي!تهاوالشكل.والرعالصالزعنفية

!*حيزو!كوو*-!!هزو-

!!!طك

،يخ!!،س!ا

كللا!*-،!!!قي

ليةرعحميةأشة

!و!!لرا3مة!يشعةعاد

نما*ث!لاثههكلاك!!بم!،نج!

صملعولءشعةعض-3

!حلية

"شو!سةالرعحميةالأشعةادعامة

شرحية

الأشعةدعائمزعنميةهألتحعة

الحمجمة:

عطاءحيمتحومى

لحيمتحوممط

ماعلدا

حوصى

الزعهفة(

وتحمي.الحيشوميةالفتحاتخلالالخيشوميةالحجرات

خياشسيم-الخيشوميالغطاءعليهايطلق-عظميةقطعة

رأشرللقروحيشوميةأغطيةتوجدولا،العظميةالألممماك

خارخواضحةفتحاتالخيشوميةفتحاتهاوتكونالشفن!ت.

الجسم.

بإغلاقالعظميةالأسماكفيالتنفسيةالعمليةتبدأ

يتمدد،نفسهالوقتوفيأغم،اوفتحةالخيشوميةالأغطية

وبعد.الفمإلىالماءيدخلوبذلك،الخارجإلىالفمجدار

وتفتحالفمويغلقالداخلإلىالفمجداريتحركذلك

إلىالفممنيندبالماءالعمليةوبهذه.الخيشوميةالأغطية

الخيشومية،الخيوطعلىالماءيمرحيثالخيشوميةالحجرات

الماءفيالذائبالأكسجينالخياشيماتمتص،ذلكأثناءوفى

خلالمنيتكونالذيأعربوناأكسيدثانىويخرح

الماءيمرثم،التنفسأثناءفيإخراجهويتم،الأيصاعمليات

العملية.هذهوتتكررالخيشومية،الفتحاتعبرذأسكلعد

الجهازهذايقوم(.الهضمية)القناةالهضميالجهاز

يتمكماالجسمخلاياتغذيموادإلىالطعامبتحويل

الجهازهذاويبدأ.المهضومةغيرالموادمنالتخلصبوساطته

تقعفتحةوهي،الشرجبفتحةولنتهيلالفمالأسماكفي

بفكوكمزودفمالأسماكولاغ!ب.الشرجيةالزعنفةأمام

السمكةخيشوميعملكيف

حيد!أ!!كل

17-"--

هـ--7سيراتحاه

ويمين،الحسميحتاجهاطاقةإلىالغداءلتحولالأكسحينإلىالأحرىالحيوالاتمثلمتلهاالسمكةتحتاح

تانيم!والتحلصالماءلميالدائبالأكسجيرعلىالحصولالسمكةلخيمت!ومبم!س!جصالشك!!هذا

الحممم.نماياتإحدىوهوال!هـ!رأكم!يد

حيا-احيوميقههـلرحيرميةصميحةحيشوميحيصا

برصسس-!ص-ومح!!ح!؟ل!حل!+(:!!ح!كووإيم!ط؟ء،

غ!شيريم!-!ا!!ر--؟"أف!!ما!د

ء"ء،!تنكاض---*لاخ--خ-!9!لا1\؟أ

--!---*حاصان!أ،،-ش؟لاإا،

أ!اءاسيرا!اه

حيمتحوميقوس

!هعر

مم!؟ححلم

ت----!آ"

!صء

الماء!سيربحاها

لروزاتحيشوميحيطكلمنيمتد

الدميستخلص.الصفائحتسمىدتيقة

!ماللأكسحينالصفائحنييجريالذي

مىالكربورأكسيدثاليويطلقالماء،

الحيشموميةالخيوطفوقاغمامنالماءيمر

طولعلىصفوهـصتقارنديوالمرتبة

ويبيرصمين.فىالخيشوميالقوس

كبيرعددضمنسثلاثةالأعلىالشكل

الخيشومية.الخيوطمن

حياشيمأرسةالأسماكالعظمنللعالمية

ويدحل.الرأسحاسبيمنحانصكلع!

ويتكون.الحياشيمحلالويمرالممم!الماء

خيطيةلحميةخيوطمنحيمتمومكل

الشكل.
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للسمكة

االأعضاءا!رخالسمكةالشكلهذايوضح

والهضمالتنفسمتلجسميةعملياتتؤدي

العوشكانة
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أجهزةمنأجزاءالأعضاءوهذه.الأسماكعالبيةفيتوحدالتيلرئيسية

الشرح!تحة

وأسنانلسانها.تحريكللسمكةيمكنولا.وأسنانولسان

الأسماكوتستخدم،الفكوكفيمثبتةالأسماكمعظم

لحممنقطعوتمزيقلقضمأوبالفريسةللإمساكأسنانها

سقفعلىأسنانأيضاالأسماكلبعضويوجدضحاياها.

أسنانالأسماكأغلبفييوجدكما.اللسانعلىأوالفم

وتستخدم،الفمخلفقصيرأنبوبوهوالبلعومفى

طحنه.أوغذأئهاسمحقالأسنانهذهالآسماك

طريقهفيالبلعومخلالالأسماكجميعفىالطعاميمر

لمريءويمكن،الشكلأنبوبيآخرعضووهوء،المريإلى

ببلعللسمكةيسمحوبذلك،بسهولةالتمددالسمكة

يتمحيثالمعدةإلىالمريءمنالغذاءيمركاملا.غذائها

الأسماكبعضمعدةأو2مريشضخموقدجزئيا.الهضم

قطعإلىالغذاءبتفتيتالقانصةوتقوم.قانصةلتكون

فيالهضمعمليةوتتمالأمعاء،إلىمرورهقبلصغيرة

إلىومنهاالأمعاءخلالمنالمهضومالغذأءويمتصالأمعاء

.الشرجمنالمهضومغيروالغذاءالنفاياتوتمر.الدمتيار

جميععدىالدمالدوريالجهازيوزع.الدوريالجهاز

الدموية.والأوعيةالقلبمنويتكون.الجسمأجزاء

الأذين:رئيسيتينحجرتينمنالسمكةقلبويتركب

يمرثم،الأذينإلىومنهاالأوردةخلالالدمويمر،والبطين

دفععلىالبطينعضلاتوتعمل.البطينإلىذلكبعد

يحصلحيث،الخيشوميةالشرا!نخلالالخياشيمإلىالدم

.الكربونأكسيدثانىمنويتخلصالأكسجينعلىالدم

الجسمأجزاءجميعإلىالدمالشرايينتحملذلكوبعد

والأكس!نالأمعاء،منالمهضومالغذاءالدميحملبينما

المريءالامعاء

النفاياتينقل،كماالجسمخلاياجميعإلىالخياشيممن

النفاياتباستخلاصالسمكةكليةوتقومالخلايامنأيضا

.الأوردةطريقعنالقلبإلىيعودالذيالدممن

الأجهزةمثلعصبيجهازللسمكة.العصبيالجهاز

والحبلالدماغمنيتركبالأخرىدلفقارياتالعصبية

العصبيفالجهاز،ذلكومع،والأعصابالشوكي

منوغيرهاالثدساتفىكمامعقداليسللأسماك

منيتكونالذي-الشوكيالحبليمتد.الأعلىالفقاريات

.الفقريالعمودداخلويمرالدماغمن-لينعصبينسيج

محاطالشوكيالحبلمنالأماميللجزءانتفاخوالدماغ

الشوكيوالحبلالدماغمنالأعصابوتمتد.بالجمجمة

التيالأعصاببعضوتحمل.الجسمأجزاءمنجزءلكل

الحسيةالأعضاءمنالرسائلالحسيةالأعصابعليهايطلق

تسمىأخرىأعصابوتحمل.والدماغالشوكيالحبلإلي

الشوكيوالحبلالدماغمنالرسائلالحركيةالاعصاب

فيإرادياتتحكمأنللسمكةويمكن.العضلاتإلى

فىإراديتحكملهاليسولكنالهيكليةعضلاتها

العضلاتهذهوتعملالقلبيةوالعضلاتالملساءالعضلات

إراديا.لا

السمكة-فيالتناسليالجهازيتكون.التناسلىالجهاز

فيالخصيمن-الفقارياتجميعفيالحالهوكما

الجنسيةالخلاياالخصيوتنتج.الإناثفيوالمبايضالذكور

(.المنويةالحيوانات،الذكرية)الأمشا!النطفأوالذكرية

وتنتج.المنويالسائلعليهيطلقسائلفىالمنيويوجد

بيضعلىويطلقالبيضأوالأنثويةالجنسيةالخلاياالمبايض
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الأسماكامعظموتطلقالسمكبيضأوبطارخالأسماك

ولذكور.الشرجفتحةمنقريبةفتحةخلالمنبيضها

إلىمباشرةالمنيلنقلحاصةتراكيبالأسماكأنواعبعض

التركيبهذامثلمثلاالقرولقلذكورويوجد.الأنثى

حوضية.زعنفةكلعلىتوجدالتيالمساكقالمسمى

الأنثى.اجسمإلىالمنيلإدحالالمساكتانوتستخدم

الخاصةالأعضاء

يقعالعوممثانةيسمىكيسالعظميةالأسماكلمعظم

الشبيهالعضوهذاعلىأيضاويطلة!.الفقريالعمودتحت

فيالموحودةالعوممثانةوتساعد.الهوائيةالمثانةبالكيحه!

معينعمقعندالبقاءفيالسم!صةالطفويةالأسماكمعظم

منوقليلالرئويةالأسماكفيالعوممثانةوتعملالماء.في

ذأكوء،الهوائيللتنفسكرئةالأخرىالاسماك

الخاصةالعوممثانةالسلورفيهابماأخرىأسماكتستخدم

أ!هفو.افيتساعدهاأنهاجانبإلىأصواتلإخراجبها

هذهمث!باستخدأمببعضهاالأسماكأنواعبعضوتتصل

.ال!صوات

أسديهات!شلماإذاالقاعنحوالسمكةتغوصوقد

قابليتهاالأسماكاغالبيةوتكتمسب،طافيةتحفظهاوسيلة

بها.الدميزودهاالتيأخازاتباالعوممثانةبنفخللطفو

السمكةمعبحتوكلما،العمقمعالماءضغطيزيدولكن

العوممثانةجعلإلىيؤديالضغطفإنأعمقمياهنحو

لذلكللطفو.السمكةقابليةمنيقللوبذلكحجماأصغر

منتفخةتبقىلكيالمثانةفىالغازكميةتزيدأنيجب

العصبيالجهازويقومللطفو.قابليتهاعلىتحافظبدرجة

يم!شحتىبالمثانةالغازلكميةالاليبالتنظيمللسمكة

والشفن!تللقروشوأسس.مناممبةبطريقةمنتفخةحفظها

عليهايتحتم،طافيةالأسماكهذهتبقىولكي.للعوممثانة

السباحةعنتتوقف!تستريحوعندماباصعتمرار.السباحة

التيالعظميةالأسماكمنالكثيريفتقر.أسقاعانحووتغوص

.العوممثانةإلىالقاععلىتعيش

الكهرباء.أوالضوءتولدأعضاءالأسماكمنللكثير

فيموجودةلتراكيبتكيفاتمجردالأعضاءهذهولكن

أسماكمنللكثيرفمثلا،.الأسمماكمعظمفيأوجميع

الجلدمنأجزاءمننشأتالضوء،تولدأعضاءالبحارأعماق

الأعضاءتلكالأنواعبعضوتستخدم.الهضميةالقناةأو

للاتصالوسيلةتكودأنالمحتملمنأوإليها،الفريسةلجذب

أعضاءالأخرىالأسماكلبعضو.نفسهالنوعمنبالاخرين

عنأوعينيها،فيعضلاتمننشأتللكهرباءمولدة

الأعضاءهذهالأنواعبعضوتستخدم.الجذعأوالخياشيم

فرائسها.أوأعداءهاتقتلأولتصعق

الأسماكفيالحسأعضاء

حسيةأعضاء-الأخرىالفقارياتكلمتل-للأسماك

منالسمكةالأعضاءهذهوتمكنحولها.يدوربماتشعرها

إلىبالإضافة.واللمسوالتذوقوالشماوالسمعالرؤية

جهازيسمىخاصحسعضوالأسماكفلأكلب،ذلك

وللأسماك.البعيدةالأشياءتحسسمنيم!صهاالجانبىالخط

الأحوالمواجهةعلىتساعدهاأخرىحسأعضاءأيضا

الماء.تحتالمعيشية

الفقارياتعيونعنالأسماكعيوندختلف.الرؤية

يمكنف!تلا.عدةنواحفياليابسةعلىتعيشالتي

فييسارهاأويمينهاعنتقعالتيالأشياءرؤيةللأسماك

وجودعدمعنجزئياالقدرةهذهوتعوض،نفسهالوقت

علىقادرةغيريجعلهاالذيالأمر،الأسماكعندالرقبة

جفونبأنعلما،الأسماكفىجفونتوجدولا.الاأضفات

اليابعسةعلىتعيشالتيالفقاريةالحيواناتتساعدالعيون

عيونأما.الشمسضوءمنوحمايتهاالعيونترطيبعلى

كمافوقهابمالماءلجريانرطوبتهاعلىفتحافظالأسماكا

منلأن،الشمسضوءمنللحمايةبحاجةأجستأنها

الماء.سطحتحتجداساطعاالشمسضوءي!صنأنالنادر

توجدفمثلا،عيونها.فيفريدةتكيفاتالأسماكولبعض

نفسهالجانبعلىالنموالمكتملةالمفلطحةالأمعماكعيون

حياتهامعظمالمفلطحةالسم!صةتقضيإذالرأسمن

نأإلىتحتاجوبذلك،المحيطقاعفىجانبهاعلىمستلقية

معينةأنواعوفي.أعلىإلىالمتجهالجانبعلىعيناهاتكون

قصيرةتراكيبنهايةفيالعيونتوجدالأعماقأسماكمن

مما،أعلىإلىالتراكيبتلكرفعويمكن،الرأسمنتبرز

وعلىالأماممنوأيضاالرأسفوقمابرؤيةللس!فيسمح

الجانب!ت.

ذلكومثال.أعمىالأسماكأنواعمنالقليليولد

مياهفيتامظلامفييعيشالذيالسلورسمكأنواعبعض

أعماقفييعيشالذيالحوتسمكوكذلك،الكهوف

بها،تبصرلال!ضهاعيونالأسماكهذهولبعض.المحيط

تماما.للعيونالآخربعضهايفتقربينما

التيالأصواتسماعجميعهاالأسماكتستطيع.السمع

الأصواتسماعكذلكللأسماكيمكنالماء،كمافيتحدث

بدرجةعاليةكانتإذاالماءسطحفوقأوالشاطئمنالمسبعثة

حاسةالأخرىالأسماكودعضالسلوروالأسماك.كافية

.حادةسمع

جانبكلعلىبغرفةمحاطةداخليةأذدل!سمكةيوجد

الجيوبمنمجموعةمنأذنكلوتت!ضن.الرأسجانبيمن

أذنلوجودالأسماكوتفتقر.الشكلأنبوبيةوالقنوات
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السمكة.جلدفىالأنبوليةالقنواتمنمجموعةمنالحهازويتألص،المائيةالاهتزازاتتجاهحساسةالسمكةيجعلالجانبىالحطجهاز

الأعصابوتقوم.القنواتفيالحسأعضاءإلىوتذهبالجلد،مسامخلالمنالقنواتداخلإلىالاهتزاراتوتدخل

لالدماغ.الأعضاءهذهبربط

الرثيسىالحاسيالعصص

يحملوإنماالصوتذبذباتلاستقبالأذنطبلةأوخارجية

الداخلية.للأذنالصوتيةالذبذباتالعظ!النسيج

جميعلدىشمحاسةتوجد.والتذوقالشم

بما،الأنواعمنكثيرفيعالتكوينذاتوهى،الألممماك

وتتكون.والقروشوالسآلموناسملورأسماكذلكفى

كلعلىواحد،جيبينمنالأسماكمعظمفيالشمأعضاء

شديدعصبينسيجوببطهما.السمكةخطممنجانب

الماء.فيالمطروحةالموادمنالمنبعثةللروائحالحساممية

جيبكلمقدمةفيالموجودةالانففتحةوتسمح

ويغادر،الحسيالنسيجفوقليمرالجيبإلىالماءبدخول

الخلفية.الأنففتحةخلالمنالجيبالماء

علىمنتشرةذوقحليماتالأسماكلمعظمويوجد

بعضفيذوقحليماتتوجدكما،الفممنمختلفةأجزاء

ولاسماك.الجسممنأخرىأجزاءعلىالأسماكأنواع

الأخرىالأسماكمنوكثير)الحفش(والأسترجونالسلور

وتوجدالشواربتسمىبالشاربشبيهةاستشعارزوائد

واللمس.للتذوقالشواربهذهوتستخدمالفممنبالقرب

علاقةهناكالجانبى.الخطوجهازاللمسحاسة

فلمعظم.الجانبيالخطجهازواللمسحاسةبينوثيقة

نهاياتتستجيبحيثجيدةلمسحاسةالأسماك

طفيفةتغيراتأوضغطلأقلالجلدعلىالمنتشرةالأعصاب

منأساساالجانبيالخطجهازويتكون.الحرارةدرجةفى

بينماالجلد،تحتالموجودةالدقيقةالقنواتمنمجموعات

كما.الجذعمنجانبكلطولعلىالرئيسيةالقناةتمتد

جهازويحس.الرأسعلىالأمامإلىالقناتينتفرعاتتمتد

بجريانالسمكةوتحسالماء،حركةفيبالتغيراتاللمس

الاهتزازاتهذه.الاهتزأزاتمنيحدثوماحولهاالماء

علىمعينةحساسةمناطقلتنشطثقوبخلالمنتدخل

تغير،السمكةحولمنالماءجريانتغيرفإذا،الجانبيالخط

فتحملالجانبى،الخطبهايحسالتيالاهتزازأتنمطأيضئا

التغيراتتحذروقد.الدماغإلىالمعلوماتتلكالأعصاب

وأمنها،يقتربخومنالسمكةالاهتزازاتنمطفى

مجالفيليمستالتيالأشمياءمواقعتحديدمنتمكنها

رؤيتها.

تساعدالتيالأعضاءوتشمل.أخرىحسيةأعضاء

المناسبة.غيرالمياهوتجنبتوازنهاعلىالمحافظةعلىالسمكة

حيث،التوازنحفظعلىللسمكةالداخليةالأذنوتساعد

الصلبةالأذنأحجارمنوعددسائلعلىالأذنتحتوي

فيالسمكةبدأتوكلما.الحركةحرة(التوازن)غبار

يتحرك،المستقيمالمستوىغيرآخرمستوىفيالسباحة

الحسيةالأعصابنهاياتفوقالأذنوحجارةالسائل

فىالتغيراتعنللدماغإشاراتالأعصابفترسل،بالأذن

عضلاتإلىأوامرالدماغيرسلعندئذ.الجسموضع

وتحس.الجسبمتوازنلتعيدبدورهاتتحركالتيالزعانف

درجةاوالملحىالمحتوىأوالضغطفيتغيربأيالأسماك

غيرالمياهفيالسباحةتجنبعلىيساعدهامماالماء،حرارة

المناسبة.

الأسماكتعيشكيف

البيضةوفي.البيضةداخلحياتهاسمكةكلتبدأ

بالمالجنينتسمىالتيالنموكاملةغيرالسمكةتتغذى

الجزءويناقش.للفقسمستعدةوتصبعنموهايكتملحتى

وكيفأين،الأسماكتتكاثركيفعنوانتحتجاءالذي

الفقسبعدالسمكةعلىويطلقبيضها.الأسماكتضع

فىتبدأحينماالنمواكتمالطورالسمكةتصل.اليرقة

مثلالحجمالصغيرةالأسماكمعظموتصل.الأمشاجإنتاج

بضعةخلالالنمواكتمالطور،المنوةمنوالعديدالقوبيون
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الأسماكتتكونكيف

وتم!صمتعددد.أطوارفياجا!عياأطوراإلىالبيصةمنا،س!اك1أعلبتمر

قه.التروت!صسمنأطوارتا،ثةالتاليةا!حورا

.اشط!حميماتسيراقىوتةاصسم!!ةالالإلصعرالبيصرهدايوضع

الجنين.عليدحايملق!!املةعيرمت!صرةمم!سةلمجصة!لداط!و!!

أجيضة.ابمعالحم!تيتغدىو.الحيىعياهماأحصيرتاداوالحتطاد

تستمرهيوالفراي.أراليرقةحديتاشقمستالتيالسم!شةعلىيطلة!

تمتدانتيا!دمويةاالأزعيةا!ساطةالميصةمحمراعداءاسعحصلي

ادح.كيص!داح!!المحيوجدوايقداحل

العداتيمحرولهاأشهر،3عمرهاو3،هدالتروتةسمحةاستحدمت

!كتعلةتروتةسم!!ةهيئةوستأحد.طعامهاتت!يدأصياقحا!،امر

رأعام!!حلالأضموااكشمالأصورانتروتةأسماكمعظمتصلرالنمو.

.أعوامخمسة

إلىالصغيرةالأسماكبعضتصللكن.الفقسمنأشهر

ويلزمالفقص،منفقطدقائقلضعلعدالبلوغطور

ويمرالنمو.اكتمالإليأضصل!حنينبضعالكبيرةالأسماك

نأقملاليمافعةالاطوارمنأكثرأررطهالأمعماك.!:
هـ.م!صير

فيتقريباالأسماكمعظمتستمروأضمو.ام!سملةتصبح

فترةخلالالسمكةحجميزيدقدر.حيةمادامتالنمو

بعضتكونأنالمحتملومن.الراتصآلافعدةحياتها

الأسماكأطولمن)الحفش(الأسترجوناسمكاغأنو

مايربوالمائيةالأحياءأحواضفينجعضلهاعاصفقدعمرا.

فيالأخرىالختلفةالأسماكأعمارزهعرفةعاما.05علي

.الحيوان:انظرا،سر،1

الأمماكمعظمالغذاء.علىالأسماكتحملكيف

)الرخويات(،بالصدفياتتتغذى(لحوم)آكلاتلاحمة

ذأكعنفضلاو،المائيةالحيواناتمنوغيرهاوالديدان

أحياناالأسماكتأكلبل.الأكأهـىاالأسماكلاتتغذى

أعشابأكلاتأساساالأسماكابعضأنغيرصغارها.

النباتاتمنوغيرهاأطحالبباوتتغذى(.التغذية)نباتية

تأكلبالنباتاتتتغذىا!الأسماكامعفمأأح!شو،المائية

العوالقعلىالأسماكاجعضتعتمدوأيضا.الحيوالات

أنواعمنال!صيرلشملوهي،رئيسيةلدرجةائهائمات()1
الإطلاقعلىألممماكثلاثةوأضخم.نجةاوارأ!ياأاأحسمكا

والقر!ق11البحرشيطانوشعفن!تالحوتقرش!:هي

حدإلىتتغذى)قمامة(مترممةأاللأسماكاوبعف!.المتشمس

نحوتغوصالتيالميتةالحيواناتوأجسامبالنفاياتكبير

البحر.5ضاع

خصيصامكيفةجسميةأعضاءالأسماكامنوللكثير

تعيشالتيالأسماكأنواعلعضوتحدب،بالطعامللإمساك

الزعنفةوتتدلى،ومضيبمغرفرائسهاالمحيطقاعفى

وتستخدمأفواهها،فوقالشص!أسماكلبعضالظهرية

أبومثللأسماكويوجد.ىالأخراالأسماكالحذبطعما

تستخدمهاالمنقارلشبهطويلةف!صكأصسيرواسمكومنقار

وأسماك.صغيرةقطعاإتمزيقهاأوشرائسهالطعن

بأسنانهامعروفةوالقروش!انبرانيهأنواعولعضالبركودة

ضحاياها.لحهـابوساطتهاتمزقالتيالحلاقةكشفرةالحادة

الأخرىالأسماكوبعضالرعادالألقليساويصعق

الأعضاءتولدهاالتيالكهرباءبوساطةفرائسهما

لشبهخيشو!ةأسنانالأسماكامنوللكثير.الكهربائية

الماءمنالعوالقبتصفيةثيبالتراهذهوتقوم،المشط

.آالخياخلالالمندفع

منالعظمىأخالبيةات!صعسب.الأسماكتسبحكيف

بينمالاخرجانبمنالذيليةزعانفهابهزدفعقوةالأسماكا

لعضوتعتمد.بالتبادلويسرةيمنةالجسمبقيةتثني
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الذيلحركةعلىأساسيةبصفةوالتونةالمرلينمثلالأسماك

بماالأخرىالأسماكبعضتعتمدبينما،للأمامبقوةلدفعها

الانثنائيةالحركةعلىأساساالأنقليسأنوأعمنكثيرفيها

فلكيزعانفها،بتحريكالأسماكوتناورلأجسامها.

الصدريةزعنفتهاالسمكةتبسطمثلا،اليسارناحيةتستدير

الصدريتين.زعنفتيهاتبسطتتوقفولكي،اليسرى

وموقعشكلعلىالسباحةعلىاسممكةقدرةتتوقف

مثلالسباحةسريعةالقويةالأسماكفلمعظمزعانفها.

هلاليةأوجدامتشعبةذيليةزعانف،والتونةالسيفسمك

زعانفهاوكل.الشكلمنجليةصدريةوزعانف،الشكل

معظملدىيوجد،الأخرىالناحيةومننسبيا.كبيرة

زعانفالأنهاروقدالبوفنمثلببطءتسبحالتيالأسماك

.مستديرةصدريةوزعانفمربعةأومستديرةذيلية

كلها-الأسماكتعيشنفسها.الأسماكتحمىكيف

هجوممنمستمرخطرفي-منهاالكبيرةالأنواععداما

تبقىولكيبها.تتغذىالتيالأخرىوالحيواناتالأسماك

مننفسهاحمايةعلىقادرةتكونأنالضروريمنحية،

منكبيرةأعداداالأسماكأنواعأحدفقدفإذامفترسيها.

نأفلابدالزيادةمعدلاتتفوقوبمعدلاتجيلكل

الوقت.بمرورالنوعذلكينقرض

شيوعاالوسائلأكثرمنوالتشبهالوقائيالتلوينيعد

بهايحيطمامعالمندمجةفالسمكة.النفسعنللدفاع

بسمكةمقارنةأعدائهامنللإفلاتأكبرفرصةلديها

للنظر.لافتينوشكللونذاتأخرى

معالاندماجيمكنهالاالتىالألمسماكمنكثيرويعتمد

المناورةعلىالفائقةوالقدرةالسباحةسرعةعلىمحيطها

الأعداء.منللإفلات

علىتستلقيواحد،جانبعلىعيناهاتوجدالتيا!لفلطحةالسمكة

أنماطالأسماكهذهوتغيرلأع!.عيناهاتتجهحيثالمحيطأرض

فيها.تعيشالتيالخلفيةلتحاكيألوانها

قوية،كوبائيةبمه!دمةوفريستهأعداءهيصعقالرعادالأنقليس

الداخليةالأعفطءأما.الجسممعظمللكهرباءالمولدةالأعضاءوتشمل

مماشرة.الرأسخلففتوحدالأخرى

تسبحكيف

لأسماكا

وتحرك.معاكصاتجاهفيالجسمبقيةتنثنىليممالآخر،جابمنالذيلبهزالأخرىالألممماكومعظمالكلبسمكيسبح

الأسماكوبعضالانقليسويثنيالسباحةعندقليلاجسمهامنالأماصيالجزءالتوسة،سمكمثلالأخرىالأسماكبعض

ثعبانية.شبهانحناءاتفيأجسامهاالأخرى
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الطهعمويحد!اليسار.علىا!لنجماسسمكاليالفممنوحارحااليح!!،علىصسارة(،)ألوأحشصاداتالسمكةرأسأع!منينمولحمىطعم

الأوقاتأغلبلبطءتتحركولكنهاسسرعة،الأحرىالأسماك11والسمكالشصداتالأسماكوتتلقف.الصعيرةالأسحاكالتسكلالدودي

الأحر!.

الأس!اكفبعض،للحمايةأخرىوسائلأيضاللأسماك

البحروفرس(،زمارة)أبوالأنبوبيوالسمكأبومنقار،مثل

العظميةالصفائحأوالحراشفمنسميكبغطاءمحمية

علىيصعبحادةأشواكالأخرىالأنواعولبعض.الثقيلة

عقربفيهابماالأنواعمنالكثيرولدىابتلاعها.مفترسيها

سامةشوكةالحجريةواسممكة،اللساعوالشفنينالبحر

جسمهاتنفخالشيهمسمكةتهددوعندماأكثر.أوواحدة

،البالونشكللتتخذالماءأوبالهواءبالأشواكالمغو

العدو.تثبطقدالمنتصبةوالأشواكللسمكةالكبيرفالحجم

البحرقاععلىتعيشالتيالأنقليسأنواعمنكثيرويحفر

فيالمحلاقسمكةوتغوصأعدائها.منفيهاتختبئحفرا

ذلك.بعكسالأسماكمنقليلعددويقوم،القاعرمال

الخطرمنالإبريوالسمكأطياراأصسمكايفلتفمثلأ

الماء.خارجأجسامهبدفع

منكغيرهاالأسماكتحتاج.الأسماكتستريحكيف

فتراتالأسماكأنواعمنوللكثير.الراحةإلىالحيوانات

الاخربعضهايبقىبينما.النومعليهالطلقأنيمكنراحة

فىالأسماكتكونحينما.فقطقصيرةلفتراتخاملا

فيتبقىكيزعانفهاتحريكتواصلماغالبافإنهاراحة

الماء.فيمكانها

*صع!ضءس-لاجمتب!صفيعكأ!لا3!؟بر-برط!!خح؟خءس*كه*!صء!-*!ع

خلالمىسماالسمكتينكلتاوتطلقاليسار.علىالحجريةوالسم!!ة،اليمينعلىأ!لاسع،االشيطهمادسمكتحتمولبالأشواكالمحميةالأسماك

دقائق.لصعحلالإسمانايقتلأنيمكسهإد،الأسماكحميعديالإطلاوعلىالمميتةالسمومأكترالحجريةالسمكةوسمأشواكها.
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يمكنهالاولذاالأسماكعيونفيجفونتوجدلا

تكونألاألمحتملمنأنهغيرالنومأثناءعيونهاإغلاق

وتنامعينيها.إلىالواردةبالمنبهاتواعيةالنائمةالسمكة

علىأوبطونهاعلىمعستريحةالقاعفيالأسماكبعض

أفقىوضعفيالأخرىالأنواعبعضوتنامجانبيها.أحد

إحدىوهيالمراوغةسمكةأماالماء.وسطفيتكونحينما

قاعفيفتنام،الكاريبيبالبحرالمرجانيةالشعابأسماك

فيتعيشاخرىسمكةوثمة.الرملمنغطاءتحتالبحر

تحيطالشالخططةالببغائيةالسمكةهىالمرجانيةالشعاب

فيخاصةغددمنتفرزهالذيالخاطمنبغلافنفسها

.النومإلىالخلودقبلالخيشوميةحجرأتها

الرئويةالأسماكمثلهوائيا،تتنفسمعينةأسماكوثمة

شهورعدةالماءخارجتنامالتيالجنوبيةالأمريكيةواالإفريقية

الأنهاربعضفيالأسماكهذهوتعيحش.الواحدةالمرةفي

السمكةوتكون.الجفافموسمخلالتجفالتيوالبرك

موسمعودةحتىالصلبالطينمنشرنقةفيمدفونة

خلالالطويلالنوممنالنوعهذاعلىويطلقالأمطار.

،الفترةهذهوخلالالصيفىالسباتالجفاففترات

الخزونوالدهنالبروتينعلىوتعيع!قليلاالسمكةتتنفس

جسمها.في

أنواعمنالكثيريعيشمعا.الأسماكتعيشكيف

هذهوتشملبعيد.حدإلىمستقلةفرادىالأسماك

القروشمنكثيرفمثلا،.المفترسةالأسماكمعظمالأسماك

إلاالأخرىالقروشإلىتنضمولابنفسهاوتتغذىتصيد

التزاو!.موسمخلال

الأسماكمنأخرىكثيرةأنوأعتعيعق،ثانيةناحيةمن

أسرابعليهايطلقومترابطةمتقاربةمجموعاتفيمعا

الأسماكمنكبيرةأوقليلةأعداداالمجموعةتشملوقد

بينمافردا.25منالتونةأسماكمجموعةتتكونفمثلا

الملايين.مئاتإلىالرنجةأسرابمنكثيرفيالعدديصل

ولاتقريبا،نفعسهالحجممنماسربفيالأسماكوتكون

الأسماكمعالفقسحديثةالاسماكتوجدأنيمكن

الأنواعبعضفىلكن.نفمسهالسربفىالنموالمكتملة

فيهوتبقىصغرهامنذالسربمنجزءاالأسماكتصبح

أسابيعلبضعةأسراباالأنواعبعضوتكونحياتها.طوال

السربفيالأسماكوترتحل.مباشرةالفقسبعدفقط

ضدنفسهاعندفاعاومترابطةمتقاربةتكويناتفىالواحد

خلالالسربأسماكتتفرقماعادةولكن.المفترسات

كما.التالىالصباحفيثانيةتتجهـمرةثملتقتاتالليل

.المفترساتأحداقترابعندتتجمعماسريعاأنها

فمثلا،العلاقاتمنأخرىأنماطاأيضاالأسماكتكون

منوغيرهماالفرخأوالقدأسماكمنأفرادعدةيتجمعقد

أسهتتفرققدولكن.الوقتمعظممعاتعيشالسردينأسماكآلاف

تسبحاماعدوهددهاواداغدائها.عنللبحثالليلخلالالسر!

.السربتكوينلإعادةبسرعةثالية

الأخر3منهماالواحدةتساعدالشفاهى،والسمكالشعابتروتة

وب!،العتمعابتروتةبحياشيمالعالقةالطفيلياتالصعيرةفتزيل

المتمعا!لروتةوتسظف!طعامهاعلىالشماهيةالسمكةتحصل،الطريقة

.الطميلياتمن

سماويستحدم.الليمونبقرش!تلتصقالريموراأسماكمنثلاث

!أوهو.القرلقجسمعلىبهليلتصقالرأسأعلىقرصاالريمورا

القرش!.طعامدبقايايتغذى
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وأالراحةأوأخذاءاعنللبحثنفسهاالمنطقةفيالأنواع

وثيقةوليعستمؤقتةالمجموعةهذهولكن.وصإلبيض

أنواعومنهاالأسماكابعضتكونوقد.السربمثلالترالط

علاقاتأصشفاهياأ!سمكواالملائكىالسمكمنمعينة

حضيرففي.الأخرىعما!لألوامنالكبرىالأسماكمعفريدة

ا،لمسماك1لتخليصرأصغرىاالأسماكتقوم،الأحيانمن

تحص!ودذلك.الميتةا!لأنسحةأوالطفيلياتمنال!جرى

الكبيرةااللأسماكاتنظفرغذائها،علىالصغيرةال!لحمماك

نفسه.الوقتفي

تحتاج.التغيراتمعتتكيفأنللأسماكيمكنكيف

بيئتهافيالحادثةأضغيراتامعأزرصفصاإلىأحياناالأسماك

درجةفيالتغيرات-أ:شيوعاالتغيراتتلكوأكثر

للماء.الملحيالمحتوىفيالتغير2-،الحرارة

أاللأسماكامننوعأس!س!!الحرارةدرجةفإن،عامبوجه

السم!صة.شيهتعيشأسذياا!اءحرارددرجةتقريباتساوي

أصسم!!اتت!ج!صالحرارةدرجةالخفضتأوارتفعتفإذا

لذلك،فقارالجسماحرارةدرجةوتتغيرالتغير،لذلكطبقا

حرارةدرجةفيأضغيراي!ضنألاالفكمروريمنولكن

تدريجيا.يكونأنيجببلينبغيكاأكثرالجسم

تغيراتمعالتكيف!الأسماكمنالعظمىالغالبيةوتستصعا

ل!اإذامئويةدرحاتثمانينحوحتىالماءحرارةدرجة

فيالتغيري!صنأنالمعتادم!ر.مفاجئاالتغيرذلكيكن

الت!جفلإتمامكافيةفترةتتاحوبذلكبطيئاالحرارةدرجة

أحياناوبشدةفجأةتنخففرقدالحرارددرجةول!ش.اللازم

هضإذ،ذأ!ىإلىإضافة.الأسماكامنالكثيرقت!!إلىيؤديكا

الحراريأضلوثالحص!!أحياناتتعرض!العذبةالميطهأسماد

توليدأطصائومحطاتاتصرفعندمايحدثالدي

يكودفقد.والبحيراتالأنهارافيالساخنالماءالكهرباء

تستطهئممابكثيرأع!ىالماءحرارةدرجةفيالناجالارتفاع

معه.التكيف!الأسعماكا

أملاحعلىوالملحةالعذبةالمياهأ!عماكمن!ص!!تحتوي

ملوحةأكثرالبحرمياهولكنغذائها،فيتحتاجهامختلفة

بينالمهاجرةالأسماكعلىيتحتماولذا،العذبةالمياهمن

المحتوىفيالتغيراتمعتتكيف!أنوالعذبةالملحةالمياه

القيامالأسماكامننسبئاقليلةالأنواويمكن.للمياهالملحي

التكيف!.هذابمث!!

كميةعلىوالملحةأتلةاالمياهأسماكمنكلتحتوي

!عوائللكن.أجسامهاسوائ!!فيدفسهاالذائبةالأملاح

ماءملوحةبدرجةأجصتالبحريةالأ!عياكفيالجسم

يتحولأنيمكن،السم!صةتعيشفحيثنفسها"أجحرا

ظروفتحتقويمحلولإلىضعيف!محلولمنالماء

تحدثالتناضجتسمىالتيالطبيعيةالعمليةوهذه.معينة

يمرأنويمكنالمحلولين،يفصلرفيعغشاءوجودعند

الجلدمنكليعد.التناضجانظر:.فقصأالماءخلاله

ولذلكالغشاء،ذلكبمثابةللأسماكالخيشوميأخشاءوا

معوائلمنباستمرارالماءالبحريةالأسماكتفقدأصسببا

تعوضولكيالبحر،لماءالملحيةأ!ويةاالمياهإلىأجسامها

منكثيراباستمرارتشربفإنهاأغقداذلكالأسسماك

تحتاجهمماأكثرأملاحعلىيحتويالبحرماءولكنالماء.

خلالمنالزائدالملحالأسماكتفرزولذأ!ص،السمكة

البحريةالأسماكوتحتاج.أ!ضميةاوقنواتهاخياشعيمها

الأسماكتلكتخرخلذلكو،تشربهأ!ذياالماءلكل

.البولمنقليلةكميات

مشكلةفتقاللهاالعذبةالمياهفيتعي!اكتىالأسماكاأما

منملوحةأحضرأجسامهافسوائل،التناضجمعع!صسية

باستمرارالماءالأسماكتمتصأسذأ!كنتيجةر.أمحذبةاالمياه

ماءالعذبةالمياهأسماكتمتص،الواقعوفيأغشيتها.خا،ل

ولدلآالماء.شر!الحاحةص01أ!دأسكا،.!
ءلى...جعسص!هيوصير

الذيالزائدالماءمنأخخلصاالسم!سةعلى،ذلكمن

العذبةالمياهأسماكتخرجلذلكونتيجةأجسامها،تمتصه

.البولمنحجميرةكميات

الأسماكتلكاثركيف

الجنسيالتكاثروفيجنسئا.الأسماكجميعتتكاثر

عليهايطلقعمليةفيبيضةمع)نطفة(منويحيوانيتحد

جديدا.فرداالمحصبةالبيضةتكونوالتلقيحأوالإخصاب

جمئأنواعفيالبيضوالإناث،المنيأ!ذحصراشتنتج

المنينفسهالفردينتج،قليلةأنواعوشي.تقريباالأسماكا

جميعا.أجيضوا

جسماخارجالأسماكمعظمبيضإخصابوشم

الذينفسهالوقتفيالماءفىبيضهاالأنثىوتطلق،الأنثىا

عندماالإخصابعصليةوتتم.المنيالدكرفيهيطلة!

العمليةهذهعلىويطلق.البيضلبعضالمنيبعضيتلامحه!

يتماالتيكلهاالعمليةعلىويطلقالخارجىالإخصاب

عمليةالبيضإخصابوإتماموالمنيالبيضإطلاتخلالها

بهذهتقريباالعظميةالأسماككلوتت!ساترالأمشاجإطلاق

الطريقة.

منقليلوعددوالكميروالشفنينالقروشوتت!صاثر

مختلفة،بطرقالبعوضوسمككالجبيأمحظميةاالأسماك

وهيالأنثىجسمداخلالأسماكهذهبيضإخصابفيتم

تتزاوجأنوينبغي،الداخلىالإخصابتسمىعملية

أولاخب.اال!خصابعمليةلإتمامال!ناثمعالذكور

وبعد.الأنثىإلىالمنيلنقلمعينةأعضاءللذكورويكون

فيبيضهاالاسماكبعضأناثتطلق،الإخصابعملية
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حيوا!نطفةباتحادجنسياالأسماكتتكاثر.الأسماكتتكاثركيف

الاتحادويتم(أنثويةحنسية)خليةبيصةمعذكر!ة(جنسية)خليةمنوي

سمكةتكاترطريقةالتاليةالأشكالوتبما!الماء.فيالأسماكأغل!في

التروتة.

كا!اع!7-+؟--خ--!؟-3!رزلاكأ*عبرشءض!ءئم!زو-ور!3يرخ،؟+!فينه!تر؟عتن!كا5؟ش،!!في

ء*كا،*ى"و،كا!73س7--*!ءكا*يرئرع!*-

لأ!ا-3*ع-!!وس!7كأكاسيمء-بر!؟!خكلءصغكأ!مءلأع!خؤصء!وركأ-

عيرصى--ء!ردص!!!لأ73؟؟كا3يرء*،*!-3،*-ء-كأ-

زركاى!لمشء!ى37،ى3علأ!!-جء!*رزلأ!*كيكأكبم

؟لاثم!*ىصكاءلأل!!هئركأئي!رز!3!*7؟ل!?ك!!*

وتستخدملبيضهاعشاالأعلىالشكلمنتصففىالتروتةأنتىتحهز

ذكريساعدولالالحصىالمغطىالقاععلىعشهالتحفرذيلهالذلك

العش.تجهيزفي،الشكليسارعلى،التروتة

شء*-!7!*كأ--7ءممو-ء!ؤ*ك!خ!ءشكثي!بر!ث!*كا93حضج!-*!يم!،محجرلآبر!بميرفيءلأئم!تهتئ ىل!ء؟؟3!كلاع!!-سا؟!!!-،-يهببمءلأءء!سءئر!؟ص!يركا،!ء7؟و-،!7ص-3-؟!-ك!-

-ءلا-ج!كاس-قيكاس!!!كيم!ولأكاوكلثى-صح!ك!-5

+ير-خير!-*،!كا،ىح!ك!بركا+!كاكائر7--ى3!صدعغ؟ىكاكي!!!يبر*4!ثجئنفيكلإىغيم

!-؟7كألا!--كا*حمك!وفي-!يمبئء7!جئن!ث!!ىكأ*ير7رز-ىفي

بمطئهلاطه!ء!سع3ا!!"!ع!؟ءور3!لإ*يركروء!!!كثظؤ!

.-ء7"!لملم"!ءكاا!ث!لأ*!كأكاير

-!سلاكاءلأ!ءكا3كا!؟بن!-تن-3يمءكل!تي3+!مكا!!

4!ءص3يىىك!حبم*كو!؟ئمكد

عك!!!حسحمئ!برلا*ضش،يميميمؤءخئ!محلأ!كرو!؟كا*كأير+كأش!-ع؟لإحم!كهيكا!!إثج/*يركأ-

الأنثىتضعوبينما،الأنثىممحاذاةالذكرشحرك،العشتجهيزوبعد

داخلالبيضمعالمنيويتحد.بهالخاصرالمنىالدكريطلقبيضها

العش.

وتهزبرأسهاالماءتيارتواحهحيت،لتحميهالعمقالأنتىتعطي،ذلكوبعد

الص!.ويغطيليعودالمحررالحمىالتيارفيحملالحصىفىذيلها

الأخرىالأسماكبعضبيضويفقس.الفقسقبلالماء

الأسماكوتشملصغارا.تضعوبذلكأجسامها،داخل

وأسماكوالجبىوالشفنينالقرولقحيةصغاراتحملالتي

البحر.وعقربمنقارأبي

والمني(البيض)إطلاقالتزاوجعمليةالجزءهذاويناقش

.الأسماكمعظمبهاتتكاثرالتيالطريقةوهى

مولممالأسماكلمعظم.الأمشاجلإطلاقالاستعداد

الألممماكتبيضأنخلالهيمكنعامكللوضئالبيضمعين

طوالتتكاثرالامشوائيةالأسماكبعضولكن،عدةمرات

المبكر،الصيفأوالربيعفيالأسماكمعظموتبيض.العام

تبيضفقد،ذلكومعطويلا.واليو؟دافئاالماءيكونحينما

الشتاء.أوالخريففيالغديرتروتةمثلالباردةالمياهأسماك

بعدعاماالتزاوجمنطقةإلىالأسماكمعظموتعود

مسافاتقطعالعذبةالمياهأسماكمنالكثيرويلزم.عام

يكونفقدأمشاجها.إطلاقمناطقإلىللوصولقصيرة

الأنهارلأحدالعميقةالمياهمنالأسماكانتقالمجردذلك

قدولكنالشاطئمنالقريبةالضحلةالمياهإلىالبحيراتأو

جداطويلةلمسافاتالسمكمنأخرىأنواعتهاجر

نحوالأوروبيةالعذبةالمياهيقماإنقليسفمثلا،،لتبيض

أمشاجهإطلاقمناطقإلىليصلالمحيطفىكم000.5

المحيط.غربيفي

أزواجفيالأسماكأنواعبعضوإناثذكورتسبح

الأخرىالأنواعبينمنولكنتزواجها،مناطقفيلتبيض

وتتعرف.مجموعاتفيأمشاجهاوالأناثالذكورتطلق

مظهرها،فيباختلافبعضعلىبعضهاوالأناثالذكور

وتكتسب.ذكورهامنأكبرتكونالأنواعبعضفإناث

.التزاوجموسمفيفريدةزاهيةألواناالأخرىالأنواعذكور

كبيرحدإلىالنوعهذاذكورتشبه،العامبقيةوخلال

مختلفةوالإناثالذكورتبدووقد.نفسهالنوعمنالإناث

أنهاكثيرةلسنواتاعتقدواالعلماءإنحتىأحياناجدا

تبدو،الأخرىالأسماكبينومن.مختلفةلأنواعتنتمي

إلابينهاالتمييزيمكنلابحيثتمامامتشابهةالأجناس

نمطاالذكوربعضتتخذفمثلا،.فقطسلوكهاباختلاف

منهمكايسئذكرفقد.الإناثلجذبالتوددمنخاصا

مثيرةرقصةيؤديأو،مراتعدةالأنثىحولالغزلفي

انتباهها.ليجذب

والسمكالقدسمكفيهابما،الأنواعبينومن

شوكة،أبووأسماكالقوبيونأنواعوبعضالمقاتلالسيامي

ويقاتلالأمشاجلإطلاقنفوذمنطقةعنالذكورأحديعلن

وبخاصة،الأسماكمنالكثيرويبنيآخر.دخيلذكرأي

فيهالتضعأعشاشا،العذبةالمياهفيتعيمقالتيتلك

لكيالذيليةزعنفتهالقاروسذكريستخدمفمثلا،بيضها.

النهر.أوالبحيرةقاعفيعشايجوف

إتمامبعد.بالبيضوالعنايةالامشاجإطلاق

بطريقةوالإناثالذكورتتلامسكلهاالاستعدادات

أجسامها،أوبزعانفهاالحركاتبعضتؤديأوخاصمة

-أحياناالبيضمنكثيراأوقليلاعدداتفئالأنثىوقد

خلالالنوععلييتوقفوهذا-البيضمنالملايين

نحو3الاسماكمعظمبيضويبا!طر.التزاوجموسم

أقل.أوملم

والرنجةالقدسمكمثلالأسماكبعضتتركوقد

أنثىتضعوقد،الأمشاجإطلاقعمليةبعدبيضها

بيضةملايينتسعةإلىيصلقدكبيراعدداالقدسمك

كبيضالقدوبيضواحد.أمشاجإطلاقموسمخلال

سطجعفوقيطفوالأخرىالبحريةالأسماكمنالكثير

الكثيرالمفترساتتأكلوقد،وضعهبمجردينتشرأوالماء
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برودةذاتمياهإلىآخربيضينجرفوقدالبيضمن

البيضملايينبينمنينموولا،الفقستناسبلاشديدة

اليافع.الطورإلىليص!!قليلعددسوىالقد،لسمك

فيبيضة05؟...نحوالرنجةسمكأنثىوتضمع

معينةبحريةوأسماكاشنجةبيضولكنالواحد،الموسم

علىيساعدهشجغطاءوأسهالقاعنحويغوصأخرى

بنجاحالرنجةليضيفقسلذأسكونتيجة.هناكالالتصاق

ال!ربرةعلى

تستخدمإذ،فريدةبطريقةالبترأيخجأسماكوتبيض

وضع)ع!مصالبيضحطملةتسمىطويلةأنبوبةالأنثى

شيأوالبحربلحداخلبيضهالتضعبها(الخاصالبيض

الإحصابويحدثالذكرلطافالمحارويمتصآخر.محار

المحار.داخل

ذأصكأ!ومثا.بيضهبحمايةالأسماكمنعددويقوم

سمكمثلأعشاشها،تبنيالتيالعذبةالمياهأسماك

منمعينةأنواعبحضوالسالمونوسمكالقاروس

-الأنواعهذهوتفئأناث.والتروتةشوكةأبيسمك

القدسمكمجموعاتتضعهممابكثيرأقلعددا

منالكثيربيضيغوصالرنجةبيضومثل.والرنجة

مغطاةوتكونأعشاشاتبيالتيالعذبةالمياهأسماك

إنهاحيثللبقاءأفضلفرصةلديهاولكنلزج،بغطاء

الحماية.بعضعلىتحصل

السريالحب!لوساطةالألتىلامتطوهويولدالليمونقرشصغير

سعصهاويضعالألتىحسمداحلالقرولت!أ!اعبعفرلمجفريمقصوقد

الماء.فىالميصال!حر

بالميصبعصهايلتصة!يممثقاشيعاللقاتلةالشاميةالسمكةذكر

فيالميصيحعدلكولعد،الاشىتصعهالديللميضعشالي!صد

أحمق.اداحليمفحهتم!مه

الفموية()الأسماكالفمفىوصغارهابيضهاتحملالتيالأسماك

للسمكةالدكرهداويحمليمقسحتىأ!واههاداحلبالميضتحتفظ

ألواعودكورالألواعبعصإناتوتحملأسيض!امرصحهملءالهكدات

أفواهها.!يالحيصأحرى
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منوالزبيديالكنعد

الحلئالعرديأسماك

للمستهلك.معروضة

السالمونأسماكفتغطي؟الحمايةونوعيةكميةوتتغير

تتركماسريعاولكنها،بالحصىالخصببيضهاوالتروتة

البيضالشاببحمايةالقوبيونذكرويقوم.ذلكبعدالعش

فرسإناثتضع،البحريةالأسماكبينومن.يفقسحتى

السطحعلىكيسفيبيضهاالأنبوبيوالمسمكالبحر

وتحملالذكر.كيسداخلالبيضويفقسللذكرالبطني

البحريةالسلوربعفأسماكفيهابما،الأسماكبعض

الفقس.فترةطوالالفمفيبيضهاالبحر،ديكوسمكة

تحملهوقدالأسماكأنواعبعضفيالبيضالذكرويحمل

.أخرىأنواعفيالأنثى

أنواعمعظمبيضيفق!بالصغار.والعنايةالفقس

فيوضعالذيالبيضويفقسشهرينمنأقلفيالأسماك

.باردةمياهفيوضجعالذيذلكمنأسرعدافئةمياه

ساعة.42منأقلفيالاستوائيةالأسماكبيضويفقس

وأأربعةالباردةالمياهأسماكمنالأنواعبعضبيضويلزم

الأسماكمنقليلةأنواعذكوروتقوم.ليفقصشهورخمسة

هذهوتشمل.الفقسبعدقصيرةلفترةصغارهابحماية

الأنهاروقدوالبوفن.الفمكبيرالقاروسسمكالأسماك

شوكة.أبىأسماكوبعضالمقاتلالسيامىوالسمكالبني

لنسلها.الحمايةالآسماكمعظمتوفرلاولكن

الأسماكنشأة

الأسماكأحافيربدراسةالأسماكنشأةالعلماءيدرس

فىحدثتالتيالتغيراتالأحافيروتبينحاليا.المنقرضة

العصور.مرعلىالأسماكتشريح

الأرضعلىالأسماكأولىظهرت.الأولىالأسماك

الأسماكهذهوتسمى.عاممليون005نحومنذ

علىوتعيشالحركةبطيئةكانتوقدالجلد.صدفيات

دروعالذيلإلىالرأسمنأجسامهاتغطيوكانت.القاع

الجلدصدفياتوكانتقشور.أوعظميةصفائحمنثقيلة

حاليا،الموجودينوالجريثكالجلكيالفكوكعديمة

يصنفالسببولهذا.التكوينضعيفةزعانفهاوكانت

تكنولممعا.الجلدوصدفياتوالجريثالجلكيالعلماء

أيضاولكنها،فحعسبالألممماكأولىالجلدصدفيات

منأنالعلماءمعظمويعتقد.الفقاريةالحيواناتأولكانت

عبرجميعهاالأخرىتارلإلفقارياتتتبعالممكن

الجلد.صدفيات

أوجبلغتقدالجلدصدفياتتكونأنالمحتملومن

مجموعتانكانتوقد.عاممليون004نحومنذتكوينها

الشوكياتهما؟تقريبانفسهالوقتفيالنشوءطورفي

أولىالشوكياتأصبحتوقدالجلد.وصفيحيات

كبرىالجلدصفيحياتوكانت.المعروفةالفكيةالأسماك

مجموعةأعضاءبعضنماوقد.الوقتذلكحتىالأسماك

تسعةطولهبلغحتىدييتشثيزوالمسمىالجلدصفيحيات

حادةعظميةوصفائحقويةفكوكلهوكانتأمتار.

أسنانا.أستخدمت

التيتارلإلأرضمنالفترةبهيقصد.الأسماكعصر

علىالعلماءويطلق.ملموسبشكلالأسماكفيهاتطورت

ملايين014نحومنذبدأوقد.الديفونيالعصرالفترةتلك
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حاليا.الممقرضةالأسماكتفاصيلسالحتيرصالأحا!يرهدهمتلوتكشص.الأحمورةهدهفيصورتهاترك!عاممليود58ممدعاشتسمكة

العصور.مرعلىالأسماكلشأتحصيروليكتشمواالأحافيرالعلماءويدرس

أسدينيتشثيزاسادتوقد.عاممليون05نحووامستمرعام

أغترة.اهدهامعف!أخلالالبحارالضخمةالجلدوصفيحيات

منمبكروقتفيالعظميةالأسماكأولىظهرتوقد

وأصغيرةالعظمىغالبيتهاوكانت.الديفونيالعصر

كانتالحقبةتلكأسماككلومثل،الحجممتوسطة

العظميةالأسماكتلكنمتوقد.ثقيلةبدروعمغطاة

الساركوبترجين:همارئيسيتينمجموعتينإلىالمبكرة

)شععاعياتوالأكتينوبترجين(الزعانفالحميات

(.الزعانف!

ب!!.مفصصةلحميةزعالفللساركوبترج!!كانوقد

بتلكبعيددصلةلهاأستمازاحالياتعيشقليلةأسماكاإن

هيالرئويةوالأسماكالسيلاكانثأسماكإن.المجموعة

العلماءلعضويضيف!الساركوبترجين،منالباقيةالوحيدة

بعضهمويعتقد،المجموعةهذهإلىالإفريقيةالبتشيرسم!!ة

أشدتعدالتيالأسماكبينمنالرئويةالأسماكأنالاخر

وللأكتينوبترجين.اليابسةعلىبالفقارياتوعلاقةصلة

بينومن.القاعدةعندلحميةفصوصبلامشعةزعانف

)العظمياتالكوندروستينكانتالمبكرةالأكتينوبترجين

الألممماكعنكثيرةنواحفيتختلفالتي(الغضروفية

الكوندروستينوقدكانت،المشعةالزعالفذاتالحدسة

تكونأخيوا،الحاليةالمشعةالزعالفذواتأسلاف

والاسماكجميعها.الأسماكأنواعمن%59مايقرب

الأسماكهي(سترجون)الأالحفع!وسمكالمجدافية

ويعتقدالكوندرومشين،منموجودةمازالتالتىالوحيدة

بها.صلةالأسماكأشمدمنالبتشيرسمكةأنالعلماءمعظم

وكانالديفونيالعصرخلالالقروشأولظهروقد

ظهروقد.الانالموجودةأغروشابعضكبيرحدإلىيشبه

الأولى.القروشمنعاممليون002نحوبعدشفإتأول

الأسماككلانقرضت،أسديفونياأعصرانهايةوبحلوأ!

التيوالجريثالجلكىأسلافوكانتتقريبا.الف!جة

بعضبقيوقدالوحيد.الاستثناءهيحالياتعيش

الديفوني،العصرخلالالج!دوصفيحياتالشوكيات

الزمن.بمرورماتتالأسماكهذهولكن

ظهرتالتليولمشات(،)أوالحديثةالأسماكأولى

042منذبدأالذي)الثلاثي(انترياسيالعصرخلال

التيالغضروفيةالعظمياتعننشأتوقد.عاممليون

منأخرىمجموعةالديفونيالعصرفىعاشت

)كاملاتالهولوستينهىالبدائيةالعظميةسماكالأ

أسلافاالهولولممتينأصبحتوبدورها،التعظهم(

منالانإلىبقيتالتيالوحيدةوالألمسماك.للتليولمحتات

التيمنقارأبووأسماكالبوفنأسماكهيالهولوستين

العذبة.المياهفيتعيم!

يغطيكانالذيالثقيلدرعهاالتليوستاتفقدت

الأسماكل!!كان،البدايةوفي.القديمةالأمعماكأجسام

تلكعننشأوقد.لينةأشعةذاتزعانفالعظمية

ذواتالأسماكمنوغيرهماوالمنوهالقطسمك،الأسماك

الأسماكظهرتوقد.حالياالموجودةاللينةالزعانف!

الطباشيريالعصرخلالالشوكيةالزعانفذاتالأولى

تلكوكانت.عاممليون138نحومنذبدأالذي

العاليالتكوينذواتالحاليةالأسماكأسلافالألمسماك

كانت،الطباشيريالعصرومنذ.والتونةالفرخ:مثل

الأكثرالسمكيةالمجموعةبعيدحدإلىأحظميةاالأسماك

الأسماكأنواعمننوعبكلالخاصةالمقالاتانظر.أهمية

المقالة.فيالمذكورة
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الأسماكتصنيف

طبقامتباينةمجموعاتإلىالأسماكالعلماءيقسم

طائففنفوقإلىالأسماككلويصنفون،الجسملصفات

الفكيات2-الفكوك،عديمةمعناهاواللافكياتأ-

الفكوك.ذواتومعناها

منطائفتينمناللافكياتطائفةفوقوتتكون

الفكياتطائفةفوقأما.رتبتينفيتصنفالحيةالأنواع

ذلكوبعد.ورتبطوائفوتحتطوائفإلىفتقسم

والأجناسأجناسإلىوالفصائلفصائلإلىالرتبتقسم

.أنواعإلى

حتىالرئيسيةللمجموعاتقائمةأدناهالجدوليتضمن

طبقاالمجموعاترتبتوقد،الأسماكإليهاتصنفالتيالرتب

منأكثرأوواحدامثالآالقائمةوتضم.المحتملةالتطوريةلنشأتها

الصفاتإلىبالإضافةرتبةكلاسملعدذكرتالتيالفصائل

رتبة.41القائمةوتتضمنللرتبةتنتميالتيللأسماكالمهمة

رتبة،41منأقلالأممماكعلماءبعضيضمنقدولكن

الأسماكعلماءشفقلاوأيضاأكبر.عدذايذكرالآخروبعضهم

بهاتصنفأنينبغيالتيأطريقةاوعلىالرتببعضأسماءعلى

منها.رتبةكلإلىتنتميأضياالأنواعوكذلك،الرتب

روجيةزعانفتوجدولاغضروفم!الهيكلويت!صن.الفكوكعديمالفم.اللافكياتطائفةفوق

رتبتير.فينوعا54نحووتشملحراش!أوهوائيةمثالةأو

الخيشوميةالفتحاتمنأرواجسعةم!يتركبماصكبيرفم.الج!ي.الجلكياترتبة

العدبة.والمياهالبحارفىيعيمقمتطفلأنواعهابعض.الحارحية

منزوحا16وواحدروحبينيتراوحعددلهماصغيرصغيرفم.الجريثانحطيات.رتبة

الملحة.المياهشيتعيشمتطعلةغيرالخارحية،الحيشوميةالفتحات

ونحو،وحراشفمزدوحةرعالفالأنواعمنالعظمىوللغالبية،نكوكذونم.الفيهاتطائفةفوق

طائفتين:فيتقعنوع21لأ...

فىتقعنوعا097حوالي،هوائيةمتانةلاتوجد،غضروليهيكل.الغضروفيةالأسماكطائفة

:رفثلاث

،.لأعلىيتحهلاك،طوربييالغال!الشكل-القروش-سكواليفورمس.القرشياترتبة

تعيعقسحيةالحراشف،خيشومىغطكاءيوجدلا.خيشوميةفتحاتوسعحمسب!تما

الملحة.المياهلياصاغا

به،بالسوطلتسبيهالذيل،لأسفلأعلىسمفلطحالعظمىالعالبيةجسمالحتمفنين..الرايرتبة

توجدلا،الجوابمنبدلأالصدريةالزعانف!تحتالخيشوميةالفتحاتمنأزواجخمسة

الملحة.المياهفيمعظمهايعيمقسية،حراشفبها،حيشوميةأغطة

مدب!،وذيلقصير،أوطويل،الفيلكخرطومخرطومذواتأنواعالكمير..الكميريرتبة

فقط.الملحةالمياهفيتعيشحيشوميةوأغطة،الحيشوميةالفتحاتمنأزواجوأربعة

منأزواجحمسةالأدواعولمعظم،عظميمطجزءأومعظمهفيالهيك!!.العظميةالأسماكطائفة

يربوماتشمل،الحاشيةمشطجةأودائريةحرالتسف،خيشوميةأعطية،الحيشوميةالفتحات

طائفتين:تحتتقعنوع2"،...على

منوصءا!ضو!منصءمنقيصنا!ل،لحسمسةاكعا!ف.ساركوبتيرجيايطائفةتحت

رتبتين:فيتقعأنواعسبعةوهي(،بدائي)عظميالعظما

العذبة.المياهفىتعيش،الهوائيللتنفسرئة،هوائيةمثانة،الرئويةالأسماك.ديبتريفورمسرتبة

الملحة.المياهفيتعيحق،القديمالوحيدالنوعالسيلاكانث.سليوكانثيفورمسرتبة

ظويةزعنمة،منهجزءأوعظميمعظمهالهيكل،مشعةزعالرو.الزعانفشعاعيةطائفةتحت

رتسة:34فىتقعنوع0.02،،علىمايربو،الرتبمعظمفيواحدةوشرجية

ظهريةزعنفة،سميكةحانويديةحراش!.نحيلجسمالبتشير.سمكبوليبتريفورمس.رتبة

العذبة.الماهشتعيم!.اشئةتشبههوائيةمثانة.منفصلةزعينفاتمنتتكونطويلة

المجدافسمك،ثقيلحسملها)الحفمق(الأ!ترحودالمجدافية،الأسحاك.أسبنسيريفورمسرتبة

تعيشش،الحرايتسفمنبدلأصفالكلظميةالحفمثنجسماوتغطيتقريبا،الحراشال!م!خال

اجيض(.الوضعالألهارإلىالبحارمن)يمسدصاعدالحفمقألواعوبعص،العدبةالمياه

-!!!!

الأررقااغرشا

(القرشيات-)سكواليمورمص

)دلمجتر!ورص(الأتراليةالرئويةالسمكة

ل!خنث!رزكثتى!كةغلآشتنه!خ!-!كا

(صريموسيسحيرأ)(لحعشا)لىحوسترلأ
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قصيرةظهريةورعالص،ر!يعةطويلهوف!صكحسممممار،ألوسمك.سميونيفورمسرتبة

ارئة.لاشميهههوائيةمتانة!المع!!،شميهةحالويديةحراشمم!.السم!صةحس!امؤحرةقر!

متموحه،طويلةالطهريةالرعسمة،مستديرةذيليةرعحمةسدي!،حسمالبو!ر،.أمييفورمسرتبة

فقط.واحدلوخ،الدقنتحتعطميةصميحة،دائريةحراشص

قر!الصدريهالزعانروليمة،رعمفيةأشعة،الترلون،العطميالسمك.إلوبيفورمسرتبة

في!عطمهايعيم!،!فهحي1بعمتى،محتمقوقديللطمية،والحوضية،المطنيالسط!

الملحة.المياه

لاو،صدريةزعال!بلاالأ!اعامناحديدوالية،رعسفيةأشعةالأ!ليسا.الشكلثعبانيةرتبة

أعلمهايعيع!،لالثعاس!!شيهة،الحراشصم!حاليةالألواعبعص،حوضيةرعا!توحد

المحار.إلىالانهارم!سعصهايهاحر،الملحةالمياهفي

الصدريةا%عا!ا،وشوكيةاجةاشعسميةالألتسعة-الشائكالأشقليمسا.نوتاكانثيفورمسرتبة

أطرث،امستدتالجس!،ديليهرعممةتوحدلاأبصية،صيةوالحر،اسبطحىاالسطحقرب

اعاع.اع!الملحةالمياه!يتعيحق

رعا!.اجةرعمثيهألخحعة.اخابا!ااضدير،،اشحة،الألشوشة.الشكلالقريسياترتبة

ممل!!ضىوالحسمبقود،متمتسعصديل.بط!يةوالحوضية،أصصى11السطح!ر!صدرية

الملحة.المياهفىأ!صحى11العاليةتعيت!،كيرةاسرا!فىتحسحلآحر،حال!م!

اشعان!،ليةرعمفيةأشعةذات)القتومة(،الأنومة)مورميريفورمس(.الشكلأنوميةرتبة

مولدةوأعفهماء،طويلطر!صممهااطكتير،لطهميةوالحوصية،البصىاالسطعتربالصدرية

العدبة.المياهفيتعيترللكهرلاء.

القمر،عيود،احدولاالمياهملائكةسمك،العطمىالل!لىأسماك.أوستيجلوسيفورمسرتبة

المياهفيتعيش.التموعلالعةالجسمأ!وأشكامستديرةديليةورعالمصكيرةرعسفيةأشعة

اعذسة.ا

السمك"المموةأطتحق،االحمسوتىالأ!ليس،ال!هـسينسمك.الشبوطيةالأسماكرتبة

اعالأءاأغلىكأ،دهيهتاسةطويهرعممةاحصس!!ااطعطمر.لةرعسفيهالأتسعة.الماص

أحمونهـائيةاالمتالهكمص!،!ة:ا!وصيه،اص!نىااحسصتا!قيهـهـاالصدريهالزعال!توحد

تعيتر،أضكوا،احةالحسمأ!أشكا:ير،حخارتسمىاحظامامربمحموعةالداخلية،لأدلى

الدسة.الماهكم

ظنية،دهميةرعسفةالأنواعام!للكثير،لينةرعحميةأشعةالعنار،سمك.السالمونيةالاسماكرتبة

مولدةأعصاءمحهاللكتيربطحية،والحوضيةالبطى،سطحقربا!كحدريةاالزعانرو

البحار.أعماقفي!عظمهايعيمقللكصباء،

دهحيةطهريةزعسمةالألواعامنأطكثير،ليمةزعمفيةأشعة.اطشكاةمممكمكتوفيفورمسرتبة

مولدةأعضاءمنهاللكتير،أبصيةوالحوصيةاسطر،اسطحقر!الصدريةالرعا!،تالية

المحار.أعماقفيمعظكحهايعيشاطكوداء،

شأشواكاخالأ!لبعضلكر،لينةرععفيةأشعةلهاالسلور،أسماكالسلور.أسماكرتبة

الصدريةالرعا!تقع،ثايكةدهيةظهريةرعحفةلبعضهاو،والصدريةاظهريةاالزعممتين

الأسماكالحميعويوحد،الحراشصعديموأغلمهابطنيةوالحوصيةسطخالبط!،م!بالقر!

اعدبة.االمياهلميأعلمهاويعيمقوشوار!،ويرحهار

أصطراسطحقر!اصدريةاالتعالىلية،رعمفيةأشعةإرمل،اسمك.جونورهانيكفورمسرتبة

الملحه.المياهفيتعيش،لدائيويروجهارممقاريطرد!رصيع،الحسمالحطر.حلوروالحوصية

ليةرعسفيةأشعةذات،التروتةضحالقرصاد،فرحالكه!،سمكبركوبسيفورمس.رتبة

طهريةرعنمةالتروتةلفرحويوحد.التروتةو!رحاعرصالىاقهـحفىالأتواكمنقليلاماعدا

الأماماأقصى!يالحوصيةالرعان!وتوحدالبطه!،سطهجعقر!الصدريةاشعاف،إضاشية

كميرة.الرأسفىالحانبىالحطقموات.الكهصأسماكمعطمفىموحودةعيرولح!ها

العدلة.المياهفيتعيش

رعسمتاروا!ديهاوشوكيةاجةالزعسفيةالأشعة.العلحوميأصس!كا.باتراكويفورمسرتبة

حاسبىممت!عمدالصدريةالرعانروتقع،ليمةالأحرىوالتحوكيةإحداهماظهريتاد

مسهاوللكثيرللكهرساء،مولدةأعفكماءواصعضها،الحلقأسما!الحوضيةوالزعالف.الجسم

الملحة.المياه!يمعظمهايعيمق.سامةأشواك

)سصيولتيمورص(الأ!اطويلسقارألو

)إلوديمورمس(العطمىالس!ك

است!!(ا)تعماليةالأمريكىالأ!ليسا

اغريسيات()1الأمري!صالتالل

مط(قو)سمةأ

)مورميرسمورس(القعوميةالأسماكا

الررفاءالسلورسمكة

)!يليويفورص(
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رتبة

رتبة

رتبة

رتة

رتبة

رتبة

رتبة

رتبة

رتبة

رتبة

رتبة

رتبة

رتبة

رتبة

فرديةأشواكوجودعدافيمالينةالزعنفيةالأشعة،الملتصقالسمك.جوبيسوسيفورمس

تحتوالحوضية،الجسمجالبيمشصف!عندالصدريةالزعانع!،الحوضيةالزعانف!في

الحراشفمنخاليةبالصحور.بوساطتهالسمكةتلتصقماصاقرصاوتكون،الحلق

الملحة.المياهفيأغلبهايعيمقصغير.والجسم

الضفدعية،الأسماك،الخفاشسمك،صنارةأبوالشصذاتالأسماك.لوفيفورمس

فيشوكيةأشعةالظصيةالزعنفةفييوجد،ولينةشوكيةالزعنفيةالأشعة،الإوزةسمك

حالتسيةمكونةالجسمجانبيمعتصصعندالصدريةالزعانفمتدليا.مغريامكونةالمقدمة

منوللكثيرومفلطح،عريضالحسم.موجودةغيرأوالحلقتحتالحوضيةالزعانص.لحمية

الملحة.المياه!ىتعيشللكصباء،مولدةأعضاءأنواعها

لينة،زعنفيةأشعةلأعلبهااللؤلؤ.سمك،الإلموتالقد،القدية(.)الأسماكجاديفورمس

قربالصدريةالزعانفشرجيتاد،وزعسفتادظهريةرعانفثلاثالقدأنواعولبعض

الملحة.المياهفيمعظمهايعيش،الأمامأقصىفيالحوضيةوتوجدللجسمالأعلىالسطح

العلياالمنوةالإلري،السمكالكليفش،السمكمنقار،أبوالطيار،السمكأثيرينيفورمس.

فيأوالجسمجانبيأعلىإماالصدريةالزعانف،ليةزعنفيةأشعةلمعظمها،الحياةحاملة

وكذللثوالعذبةالملحةالمياهسطحمنبالقربتعيش.بطهميةالحوضيةوالزعانف،المشصم!

القليلة.الملوحةداتالمياه

عندالصدريةوالزعانف!ولينةشوكيةالزعنفيةالأشعة،لحيةأبوسمك.بوليمكسيوفورمس

المالحة.المياهفيتعيعتىزاهيةألوانهاالصدر.تحتوالحوضية،الحسمحانبيمنتصف

ولينة،شوكيةالزعنفيةالألتمعة.المسسحا!سمكقفالصنوبر،سمكبريسفورمس.

راهية.ألوانهاالصدر،تحتوالحوضية؟الحسمحانبيمنتصفعندالصدريةوالزعانم!

الملحة.المياهفيتعيش

عندوالزعانص.ولينةشوكيةالزعنفيةالأشعة.الضوريالحنزير،سمك.زيفورمس

الفمالحانبن،منحدامفلطحوالجسمالصدرتحتوالحوضيةالمجسسمجانبيمتصف

الملحة.المياهفىتعيمش.لأعلىمتجه

لينةالرعسفيةالأشة،الشريطسمك،الأوباه،المجدافيالسمك،العرفسمك.للبريديفورمس

جالبيمشصفعدالصدرية،استتمائيلشكلطويلةوشرجيةظهريةرعال!الأنواعمنوللكثير

العذبة.المياهفىتعيشمتموعةالحسمأشكال،موجودةغيرأوالصدرتحتوالحوصيةالجسم

الطلة.أسماك،الشوكيةالأسماكالبحر،أفراس،الأنبوليالسمك.جاستيرستيورفورمس

تحتوالحوضيةالجسمجانبيمنتصفعندوالصدريةولينةشوكيةالزعنفيةالأشة

عظمية،حلقاتأوبصفائحمغلفمنهاوالكثير.أنموبىالفموطرد!نحيلالجسمالصدر،

والعدبة.الملحةالمياهفيتعيمق

الس!منبالقر!والصدريةلينةالزععفيةالأشعة،الحيةرأسسمك.شانيفورمس

الهوائي.للتسفسحاصةأعضاءلديها،غيرموجودةأوالصدرتحتوالحوضية،الأسفل

العذبة.المياهفىتعيش

الغال!في،لينةشوكيةالزعنفيةالأشعةسكالبين،19البحر،عقر!.العقربيةالأسماك

الحسمجانبىمشصفعندالصدرية،لينةوالأخرىشوكيةإحداهما،صدريتانزعنفتان

جدا.وسامةحادةأشواكمنهاوللكثير،عظميةصفائحالخديغطيالصدر.تحتالحوضية

والعذبة.الملحةالمياهفيتعي!ق،مت!وعةالجسمأشكال

شوكيةالصدريةالزعانص،وليمةشوكيةالزعمفيةالأشعةالبحر.فراشات.بيجازيفورمس

الجسموالبطهن،الصدربينصغيرةالحوضية،الحسمحانبيأعلىعندوتةالحماحتشبه

الملحة.المياهفيتعيشممتد،الفموطرفعظميةوحلقاتبصفايعمغلصصغير

ظهريتانزعمفتانلها.لينةشوكيةالزعنفيةالأشعةالطار،العرنار.دكتيلوبيترفورمس

مشصفعمدوتقعبالجناحشبيهةضحمةالصدريةالزعالف،لينةوالاحرىشوكيةإحداهما

الملحة.المياهفيتعيمق،ثقيلعظمفىالرأستغلىالصدرتحتالحوضية،الجسمجانبي

والشرحيةالظهريةوتخلوليمة،الزعنعيةالأشعة،المستنقعاتأنقليصسنبرانتشيفورمس.

المتحات.موجودةغيرأوالحلقتحتوالحوضية،صدريةرعالفتوجدلا.ايلأشةمن

فيتعي!ق.الشكلثعبانيالجسم،الهوائيللتنفسحاصةأعضاء،الرأستحتالخيشومية

الملوحة.وقليلةالعذبةالمياه

!يم!ك!-،

م+سس!صئ!يه!كألمخرج!برعك!أسز

!س!؟!1خ؟!ا

لوليمورص(ليال!ورسمك

أتيرينيفورص()الطيارالسمك

"!3--بل

ع!-ج3+*كاشجمفش؟ة!*ئملىنمخلآ،آ..!ا-
ل!بم!جمبمحك!*!ثثبجمش!ا

ص!ه!-ششسمخ!،،

المبريديفورمس(المحدافيالسمك

-س!ئم!برجمعك!ممح!صبرى!صسكض

جم!ء:شلم؟؟أ(؟:ك!ك!+!تضإ!ات.!!!؟بر؟إخىينثئ

مم!4!حم!!!خئسين،ح!-

)شالمجفورص(الحيةرأسسمك
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الرعمفيةالأشعة.الفرح،الماكريل،حاكسمك،الحوبى،البليمى،القاروسبيرسفورمس.رتبة

عمدالصدرية.ليمةالأحرىشوكيةإحداهماطهرشالىرعحمتادمحهاوللكتيروليةلت!وكية

أجهأشعاتوحمسشاحدةشوكةمروتت!صدالصدر،تحتالحوصية،الحسمحابكيمنتصف

علىوتحتويالأسماكارت!أكرالحدود،ألعدإلىمتايةالحس!لأش!ط،الأنواعمعطم!ي

والعدلة.ا!الحةامياهشىتعيت!لوع،00001-0008بريتراوحعدد

أجسة،رعمفةسعظمهااللطد.سمك،موسىسمك،اسفلص!إالسمكبليرونكتيفورمس.رتبة

الحسما،موحودةعيرأوصعيرة:الحوضيةوالصدر!ةاصويلة،والشرحيةالظهريةالزعان!

معطمهايعيش،الرأسمننفسهالحان!علىالنموالمكتملةالأسماكافىاعينانوا،مفلطح

المالحة.المياهفى

عنز،الكرويالسمك،المحيطيالشمسسمك،الصمدوشيالسمك.تتراودونتيفورمسرتبة

تحتالحوصيةالحس!ا،جالبىمشص!عدالصدرية،اجممةشوكيةالزعمميةالأشعةالبحر.

وأعظميةصفائجعلها،سأشواكمغطاةتكورأوالحراشرومنتحلو3،موحودعيرأوالصدر

المالحة.المياهفىأغلبهايعيمقمتايةالجسمأس!صال،أحطهعندسامم!هاالكثير.صلبةحراشرو

)ديرسمورس!(الشائعالحاك

)بليروس!ضيفورص(العاديموسىسمك

شوكةبو

ممقارلو

لأسترحود

سمكة،لألوايص

لأناللبس

لأنقليس

الرعادلأنقليس

لبراليه

سمكلبفلو،

لبوفن

سمك،لمي!صيل

سمك،لتروتة

لحريلنح

سمك،ميسبرالأا

شوكةبوأ

مسشاربوأ

ل!سبرطا

حولى!ترلأا

سمكة،يرولوالأا

مبرحاكلأا

لشوه!ةلأا

نقليسلأا

كودةلبرا

وسلبعرا

لىببا

لبوريا

سمكة،لبيحيتا

سمك،لتربوتا

سمك،تةالترو

سمك،لتريونا

الموسوفىصلةذاتتمقالا

العذبةالماهأسماك

الحلكى

الروش

السالمرن

سمكاسسكالبير،ا

سمكالسلور،

الأديص!االسمك

الأعمىاالسمك

أسوباسمك

الحدل!سمك

اسدهمىاالسمك

كبي11اصسمكا

اضعاش!السملث

الشممص!سمكة

المالحةالمياهأسماك

سمكالتلفيث!،

اخوتوخا

اضولةا

سمك،الحرونيولى

الجريث

الجلكس

الحدوق

الرويجىالحدوق

أ!دلم!تا

الراحوص!

ال!حمربافطالرعاد

الرنجة

سمكالريمورا،

السالمون

السردي!

سملث،السكابين

سمكالسلور،

اطاصةأصسم!صةا

المقاتلةالسمكة

سمكة،السهم

الشسوط

اصشول!ا

سمك،الطبال

أسماكالهرخ،

المضية

القاروس

الأعاراقد

سمك،حصاا*صا

سم!ء،طسحلمحا

سم!صة،لمموةا

الترسسمك

الدئبىالسمك

الرعاشالسمك

الزبدياحسمكا

الضفدعالسحك

الطيارالسمك

الكرويالسمك

اللساعالسمك

المجدافياصسمكا

اطش!!اةسمك

موسىسمك

الأسوبيةاالسمكة

الزرقاءالسمكة

السيصسمكة

الشراعيةالسمكة

الشفسمكة

العظميةالسمكة

السمكملكأصحراضسأحصلصاسم!صة

سمكةالمنهيدد،اعصيةاالمرشدةأعسم!صةا

خرلنااسشرالقامملصحهآاأصسم!ءا

زليلنااسمك،لقداسمكة،حيونلسيرا

الأرقطالمعابالقرشسمك،السيلاكاث

ال!هالت!القسرسمك،الشالل

سمك،الهلموتوارسوقترلشفسننا

سم!سة،هولوااسمك،كريللمااسمكة،لشيهما

نكلوراسمكة،لينلمراسمك،للطباا

لمملطحالبحراعمز

لسمكا،ئكيلملاارلغر،ا

صلةذاتأخرىمقالات

التاريخقسلماحيوانالأحعورةا

الامشوائيةالسمكةحوض،المائيةالأحجاءا

السمكصناعةالمائية2الأحيااستزراع

الأسماكصيدعلم،لأسماكا

المائيةالعوالقالححرأفعوان

الضيزةلسمكابيض

المحيط(الي)الحياةالمحيطالحيوالات(فىالحنسي)التكاثرالتكاثر

الغداءمحرونلاحصالحراسد

والارتقاءالنسوء)الصور(الحيوالى

الموفموعصرعنا

الأسماكأهمية-أ

والرياصةالطعامأسماك-أ

الأخرىالمفيدةالأسماك!-

الضارةالأسماك-ج

الطبيعيوالتوازنالأسماك-د

الأسماكأنواع-2

العظميةالأسماك-3

الحديتةالعظميةالأسحاك-أ

البدائيةالعفميةاالأسماك!



911والخرسانةالإسمنت

والكميروالشفنينالقردتقأسماك-

والجريثالجلكي-

الأسماكتعيشأين-

اطلحةالمياهبيئات

العذلةالمياهبيئاتب-

الأسماكهجرة-ج

الأسماكأجسام-

الحارجيالتشريح-

الشكا!-أ

واللونالحلد-!

شروالحرا-ج

نمىالزعا-د

والعفملاتالهيكل-

الجسمأجهزة-

التمفسيالجهار

الهفكممىالحهاز-!

الدوريالجهاز-ج

العصبىالجهاز-د

التناسليالجهازهـ-

صةالخالأعفماءا-

الأسماكفيالحسأعضاء-

الرؤدة-أ

السف-!

اضدوقواالشم-ج

الجانبيالحطوحهازاللمصحاسة-د

أحرىحسيةأعضاءهـ-

الأسماكتعيشكيف-

أكذاءاعلىالأسماكتحصلكيص-أ

الأسماكاتسبحكي!ب

نفسهاالأسماكتحمى!صيى-ج

الأسماكتستريححيف-د

معاالأسماكاتعيمقهـ-كيى

التعيراتمعتتكيفأنللأسماكيمكنكيف

الأسماكتتكاثركيف-

الأمشاجلإطلاقالا!شعداد

بالبيضوالعنايةالأمشاحإطلاقب

دالصعاروالعنايةالفقسج

الأسماكنشأة-

الأولىالأسماك-أ

الأسماكعصر-ب

الحديتةال!سماكأولى-خ

الأسماكتمنيف-

أسئلة

؟الأسماكبهتتغذىالديالطعامنوعما

؟الأخرىالأسماكعنوالجريثالجلكىيحتلىديم-

؟الألوانحاملاتوحةوالمزدرالوسطيةالزعانم!ما-

ليهتبقىأنالأسماكلعالبيةيمكنحيتالحرارةدرجةمعدلما

الغالبيةبيضإخ!عا!طريقهاعنيتمالتىالعمليةاسمما-5

؟الأسماكمنالعظمى

فيالعذبةالمياهأسماكأنواعأعل!علىتحتويالتىالمماطقما-6

العالم؟

الاستراكودرمز؟ما-7

ممباحيةماوراتبعملوتقومالأسماكتستديركي!اشرح-8

.أخرى

الاختلافأوجهوما؟الفكيةالأسماكمنالرئيسيانأ!وعاداما-9

بيمهما؟

علمأقسامأحدالأسماكعلم-.،الأسماك

.بالأسماكيختصالذيالحيواندراسةعلمأو،الحيوان

،الأسماكفيوالعاداتوالبنيةالنمودراسةعلىويشتمل

بينوالعلاقة،الجغرافيوتوزيعهاأنواعهاتصنيفوكذلك

أوجهأيضاالأسعماكعلمويتضمنوبيئتها.الأسماك

،الطعاموحفظالأسماكمصايدمثلللإنسانأهميتها

السمك،صناعة،الأسماكأيضا:انظرالصيد.ورياضة

.الأحفورة

تعيق)أينالأسماكانظر:المالحلأ.المياهأسماك

(.الأسماك

سكانهاعدد.الصناعيومركزهاإرترياعاصمةأسمرا

أساسعلىإرترياتحكمأثيوبياكانت.نسمة358!001

استقلالهم،لنيلالإرتريونحاربوقد.أثيوبيةمقاطعةأنها

ك!!علىاستولواحتىالإثيوبيالجيعقوحداتفقاوموا

بخطمصوعمدينةمعأسمراترتبط.إرترياان!:.المنطقة

علىميناءهذهومصوع.كمأ.ءطولهيبلغحديديةلممكة

وطرقحديديةسكةخطوطعدةوتربطالأحمر.البحر

أسمراومدينة.إرترياداخلأخرىمدنيمأسمرا،برية

أسمرا.جامعةمقر

والخرسانة.الإسمنتانظر:بورتلالد.إسمت

البناء.موادأهممنوالخبرسائةالإسمت

الماءمعخلطهلمجم،اللونرماديناعممسحوقوالإسمنت

لصنعالحجر،وشظاياوالحصىكالرملأخرىومواد

تربطعجينةتكوينعلىوالماءالإسمنتيعمل.الخرسانة

وكثيرأ.الخرسانةتجفعندماببعضبعضهاالأخرىالمواد

الإسمنتمثلكلماتاستخدامفيالناسيخطئما

الرغمعلىالإسمنتىالرصفعبارةويطلقونوالخرسانة

الخرسانة.منالواقعفييعملالرصفأنمن

رخيصةأنهاكماالماء،منهاولاينفذلاتحترقالخرسانة

البداية،فيخلطهايتموعندماعملها.السهلومننسبيا

الخرسانةتجمد.مختلفةقوالبفىصبهاأصسهلامنيكون
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تكونأندونطويلةلمدةتدومقويةمادةوتصبجعبسرعة

.كبيرةعنايةإلىحاجةفي

الإسمنتمنأجوماالمستعملةالإسمنتأنواعمعظم

أرزياأ!ؤعامنأو،المائيالإسمنتمنوهو،البورتلاندي

بورتلاندباسمالإسمنتاهذاوسمىالماء.تحتيتجمد

جزيرةمحاجرفيالموجودالحجربنيةنفصلهلأن

منالجنوبيالساحلعلىجزيرةشبهوهيبورتلاند،

بريطانيا.

والخرسانةالإسمنتاستخدامات

كبيروعددوالمصانعالسحابناطحاتمعظمترتكز

المبانيهذهتحتويوقد.خرسانيةأساساتعلىالمنازلمن

خرسمانية.وسقوثوأرضياتوجدرانإطاراتعلى

المياهتحزينأج!مندأ!سدوالبناءالخرسانةوتستخدم

وتسيرالأنهار.اجانبيربطأجلمنالجسورولبناء

تهبطحصما،خرسانيةطر!علىوالشاحساتالعسيارات

خرسانية.مدارجعلىالطائرات

الأنهار.تحتوتمتدالجبالالخرسانيةالأنفاقوتخترق

الصرفمياهوتنقل،المياهالخرسانيةالأنابيبوتوزع

تحميكما،الزراعيةالأراضيوتصرف،بعيداالصحي

سطحتحتالكهربائيةالطاقةوخطوصأأعاتفاأسلاك

ال!رضبر.

عملفىأساساالبورتلانديالإسمنتويستحدم

على.أخرىأمورفىامشخدامهنبالإم!طأنإلا،الخرسانة

الصخريالصوفأليافتخلصأ،المثالسبيل

بلاطاتلعملوالماءالإسمنتمع)الأ!مبصستوس(

تتعلقلأممبابتوقفقداستعمالهاأنإلا،الأسقف

بالسلامة.

الخرسانةأنواع

موادلعملأوالخرسانةأخقويةطرقعدةهنالك

المسلحةالخرسانة-أوتشم!.الخرسانيةأجناءا

(بالأسلاك)مقواةالإجهادالسابقةالخرسانة2-

أعمالخرلحمانة-4الصبالسابقةالخرسانة3-

أنواعتطويرعلىالمهندلممونعملوقد.البلوك

تشمل:وهيمعينةلا!شخداماتالخرمعانةمنخاصة

الشكدممريعةالخرعمانة2-المفرغةالخرسانة-ا

.الوزنخفيفةالخردممانة3-

ودفعها،الحشنةالبيةدات،الرطبةالخرسانةبمرلقالعمالويقوم.تتصل!حتىش!طهاعلىتحاظالتيالقوابى!ىتصبحديثاانحلوطةالخرسانة

)وسط(.تماماتجروألىقبلتنعيمهاعلىالعماليعم!سوي،س!ولإنتاح)يسار(.القوادطزواياإلى
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حولالخرسانةبصبعملهايتم.المسلحةالخرسانة

علىالحديدأسياخوتعملالحديد،منأممياخأوقضبان

النوعهذاالكبيرةالمنشآتمعظموتتطلب.الخرسانةتقوية

الخرسانة.من

بصبعادةعملهايتمالإجهاد.السابقةالحرسانة

شداداتبوساطةتشدفولاذيةأسلاكحولالخرسانة

تتصلبأنوبعدالماء(.بوساطة)محركةهيدروليكية

ضغطعلىالأسلاكفتعملالشداداتتطلق،الخرسانة

ويمكنضغطها.عندأقوىالخرسانةتكونإذ،الخرسانة

وبذلكقوس،شكلعلىالفولاذيةالأسلاكثنيأيضا

العلويكالاتجاه،فيهالمرغوبالاتحاهفيقوةتسليطيمكن

الضغطمعادلةعلىالقوةهذهتساعدإذالجسر،حالةفي

الكمراتوتكونالجسر.وزنمنالمتولدالسفلي

الخرسانةمنالمصنوعةوالجسوروالأرضياتوالسقوف

الاستخداماتبعضفىعادةأرخصالإجهادالسابقة

المسلحة.بالخرسانةمقارنة

قبلفتجفتصب.المبالسابقةالخرسانة

سابقةالخرسانةشركاتوتقومالتشييد.فىالمشعمالها

الصحيللصرفالخرسانيةالأنابيببصناعةالصب

والكمراتالجداروأجزاءوالسقفالأرضيةووحدات

ويقومالبناء.موقعإلىبشحنهاتقومثم،والعوارض

البناءموقعفىالأجزاءهذهبعملأحياناالبناءون

الصبويساعد.تتصلبأنبعدمواقعهاإلىورفعها

البناءموادمنكبيرةكمياتإنتاجعلىالمسابق

منالإجهادالمسابقةالخرسانةمعظمإنإذالخرسانية

المصبق.الصبفوع

وأحجامأشكالعدةتشمل.البلوكأعمالخرسانة

فيالجدرانبناءفىوتستخدم.الصبالسابقةالخرسانةمن

لأغراضالبلوكأعمالخرسانةتكونوقد.دولعدة

البناء.طوبوتشملتجميلية

هوائيةفقاعاتعلىتحتوي.المفرغةالخرسانة

تشبهراتنجيةموأدإضافةمنتتولدجداصغيرة

الخرسانةإلىأوالإسمنتإلى،دهنيةموأدأو،الصابون

علىالفقاعاتوتساعد.ابراتينجانظر:خلطها.أثناء

عندماالخرسانةفيالموجودالماءلتمددحيزكافإعطاء

الموادمنس!إلخرسانةالفقاعاتتحميكماتتجمد.

هذهأنوالواقعالجليد.إذابةفيالمستعملةالكيميائية

للطرقجيدةمادةالمفرغةالخرلمسانةمنتجعلالخواص

.المطاراتومدارج

رئيسىبشكلتستعمل.الشكسريعةالحزسانة

الإسمن!منالخرسانةهذهتصنعالبارد.المناخفي

عماأكبربسرعةوتجف،الشكلممريعالبورتلاندي

منأكثرتكلفوهي.العاديةالخرسانةفىهي

،الاستعمالفيعادةأرخصأنهاإلا.العاديةالخرسانة

فيالخرسانةلحمايةالمطلوبالزمنمنتقلللأنها

البارد.المناخ

الأخرىالأنواعمنأقلتزن.الوزنالخفيفةالخرسانة

يستخدمونفقد،بطريقتينالبناءونويصنعها.الخرسانةمن

وأ(بركاني)غبارأوالخفافالطينأوالوزنالخفيفالطفل

الحجر.وكسروالحصىالرملمنبدلأوذلك،أخرىمواد

الفراغاتلإنتاجالرغويةالكيميائيةالمواديضيفونقدأو

الفراغاتوهذهتصلبا.زادتكلماالخرسانةفيالهوائية

الخرسانةفيالهوائيةالفراغاتتلكمنبكثيرأكبرالهوائية

.المهواة

الخرسانةتصنعكيف

الإسمنتمنخليطالخرسانة.الأوقيالملواد

وأكالرملمادةالركامو.والركاموالماءالبورتلاندي

المواد)مخلفاتالحديدخبثأوالصخوركسرأوالحصى

الركامتجعلعجينةوالماءالإسمنتويكون(.الأولية

.جمدتكلماالصخرتشبهكتلامنهوتعمليتماسك

أوالركام،كالرملالناعمالركامعادةالبناءونويستخدم

يكونأنويجب.الخرسانةلصنعالحجر،ككسرالخشن

والموادوالغباروالطينوالوحلالطميمنخالياالركام

يكونأنيجبكما.الخرممانةتضعفقدالتيالأخرى

والشوائبالأوساخمنخالياالخرسانةفيالمستعملالماء

.لأخرىا

المضافاتتسمىللخرسانةموادالبناءونيضيفوقد

جداالناعمةالموادتعملإذ،مميزةخواصلإعطائهاوذلك

التيالطاقةمحطاتعنماينتجوهوالمتطاير،الرمادمثل

أكثرالطريةالخرسانةجعلعلى،الحجريالفحمتحرق

الأخرىالمضافاتوتشتملتشكيلها.يسهلبحيثلدانة

.والمعادنوالسكريات،الشحومأنواعمختلفعلى

وأالخرسانةتجمدإبطاءأولإسراعالموادهذهوتستعمل

ومقاومتهاصلاحيتهامدىلزيادةأولونال!عطائها

للطقص.

الموادمنالمناسبالقدربقيالسالعماليقوم.الخلط

الخرسانةصلاحيةمقاومةوتعتمد.الخرسعانةخلطقبل

كانتفإذا.المستعملالماءكميةعلىرئيسيبشكل

عجينةتصبح،اللازممنأكثرالمضافةالماءكمية

الركامجعللاتستطيعبحيثجداضعيفةالإسمنت

الماء،قلوكلماتجمد.عندماقويبشكليتماسك

الخرسانةأصبحت،المناسبةالكمياتحدودفيوكان

قوية.
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بهاموصىخرسانيةخلطات

الحرسالة.صم!عصمتر.،أحوالحلطةهذهتعط

الحجمالمادة

3م.،.3أرواحد،حجعرإسممت

ا-را42ماء

3م.،.لم\رمل

3م.،.9يملاحمتساركا

لوزنا

ححبم05

حح!42

شحم601

ثحم731

أ!إلآ!*نخت0\سض-لم

ماصسحت!رم!حصى

؟أاحاءإصا!ة

أثم،ء--.2.كأبز2ء؟:!،*

!فكتك!أ!

!-ءيررو-!

شاشملىأحرىموادروالماءا!ورتا،شدياالإسمتمرحلصةأالخرسانة

معيسة.بمقاديرتحلصوالح!ى

الآفيفالخلصأ،بالآأسةأويدوياالخرسانةخلصأويمكن

الجيدالحلطيعم!إذ،تالخلطأتجالسعلىأكثريساعد

اطرجودذأسفراغاتاحط!وتعبئةالركامحزيئاتتغليفعلى

أعمالمعظماشيأما.ال!سممتبعجيمةداخلها

يدوصا.الخرسالةخلصأيمكنفإنه،المنرأجةالإصلاحات

متباين.بش!سلبالالاتالخر!عانةخلططرقوتحتلف

فيه.!شستخدمالذيالمرقعفيأجاآخلمهاأيم!شفهي

الخلطاتمنهائلةثمياتالجاهزالخلطشر!طتوتعمل

إلىأصثماحناتباتنقلقاثم،الخلطمصانعفيالخرسانية

الأليةاالخلاطات!اتالشربعضوتستخدم.العملمواقع

الخرسانةخلطعلىالآا،تفتعملى،الشاحناتعلىالمركبة

شراءأجيوتاأصحابيستصث!!رالعناء.موقعإلىنقلهاأثناء

انركاموالإسمنتخلطاتمنجاهزةكميات

الماءإضافةهوإليهمايحتاجونوكل.الصغيرةللإصالأحات

.الخلطاتلهذهفقط

قوالبفييةالم!إالخرسانةأ!أ!ماايصب.الصب

هذهتحافظإذأغولاذ،اأوالأدل!ساش،اخشبمنمصخوعة

تصبوقدتجمد.حتىالحرسانةش!طعلىأبالقوا

ويستعملمجار.خلاأ!منأومباشرةأسبالقوافيالخرسانة

نقلعرلاتأوبعجلت!ت()عرباتيةاجدواالعجلاتالعمال

بالروافيترشعدلاح!أوشماحناتأوس!صةعلىتسيرصغيرة

منالقوالبفيضئالخرسانةأيضاويمكنالأوناشق(.)با

شوااللاذية.ليبناأأ!خايه

وجوانبزواياإلىصبهابعددسإخرساكةجحص

وأالخرسانةدكيجبكما.حشبيةبمجاريواسباأغوا

خلايالسمىفراغاتت!صينسعداسكو،أسظإلىضغصئها

داخلهزازاتغرزإلىأحياناأ!امحمااصلحأوقد.النحل

تجالسعلىأطمساعدةاصبأعوالاربطهاأو،الخرسانة

الخر!عانة.

الأرضياتافيالمصبوبةالخرسالةتسويةيجبر

بعد.الحوافمستقيمالوحلوساطةتأءإواالأرصفةاو

منالشفافةالمائيةالطبقةتختفيحتىتركهايجب،ذا!ك

يسمىخشبيبمالجأصمعمئااتعدي!!جج!ث!ااسصحها.

خشنلممص!ابعملالعوامةتقومحيت،الخحشي!بالعوام!

الخرممانة.تجمدبعدالحركةجماتجاهاكتزحلهتأقا!لأش.،قهمع

أغولاذياالمالجاباستعمالمةكعوثترأسسصاتعطه!-!و

الاليةالعواماتتستعملماحضيراو.الحشبيةأ!وامةالعد

ارة.أسدراأغول!ذيةا

بالش!4!الخرسانةتجمدعلىيعمل.الإنفاج

لمقاومةكافيةقوةالخرصعانةاكتسابفبعد،ألمناسبا

وأالمبلولالقنببقماشتغ!!بالماءترش،التشوه

منععلىالغطاءهذاويعم!!،المبلوأ!الرم!!أوالخيش

التفاعليعملجدا.السريعالجفافمنالخرسانة

علىوالماءالبورتلانديالإسمنتبينال!صميائي

مدةزادتكلما،السببوأ!ذا.الخرسانةتصلب

الخرسانةإبقاءويجب.قوتهازادت،الخرلحمانةترطيب

والمناخالحار.المناخصيأيامثالأثةع!تقللاألدةرطبة

يجبكما.الخرسانةتصلبمعدأطمنيبصي!البارد

درجاتتنخفضعندماأطتصلبةاالخرسانةعلىالحفاظ

بولمماطةوذأصكالتجمد،درجةمنقريبةلدرجةالحرارة

أغمق.اأوأصقن!اقماش

شقدانلسببوذلكتصلبتحططالحرسانةوتحكمعق

ذإالخرصعانة،تبريدبسببأو،الخرسانةجفتكلماالرطوبة

والماءالبورتلانديال!!ممنتب!تأمميميائيااضفاعلا

منكبيرةكمياتتستعم!وعندما.حرارةتوليدعلى

هذهمنالتخلصيجبالسدود،فيكما،الخرسانة

مناسب.بشكلأضصلباعلىالخرسانةأسماعدةالحرارة
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لصيقةأنابيبفيباردماءبتسييرعادةذلكولمجم

نوعتطويرعلىالإسمنتشركاتعملتوقد.بالخرسانة

تولدهمماأقلحرارةيولدالبورتلانديالإسمنتمنخاص

.الأخرىالإسمنتأنواع

الإسمنتيصنعكيف

نحوعلىالبورتلانديالإسمنتيحتوي.الخامالمواد

أكسيدويكونألومينا.%وهسلي!%52وجيرا06%

وأالتماسكمقدارالجبسينظمالمواد.بقيةوالجبسالحديد

مثل:موادمنفيؤخذالجيرأما.الإسمنتتصلبزمن

الطينمنونوعوالطاشير،المحاروصدفالجيريالحجر

والطينالطفلمنويستخرج.الجيريالطينيسمى

أماوالألومينا.السيليكاومادتيالحديدوخبثوالإردواز،

وأالبيريتأوالحديدخاممنأخذهفيمكنالحديدأكسيد

.أخرىموادمن

الحجرمحاجرقربالإلمممنتمصانعمعظموتقع

.الأخرىالخاموالموادالطينرواسبقربوأحياناالجيري

الناقلةوالأحزمةوالشاحناتوالقطاراتالسفنوتعمل

إلىالأخرىالخاموموادالجيريالحجرنقلعلىالمتحركة

كيميائيةعملياتخلالالموادتمر،المصانعوفي.المصانع

والطحنالسحق-ا:أساسيةخطواتثلاثمنتتكون

النهائى.الطحن-3الحرق-2

إلىالمحاجرمنالجيريالحجرينقل.والطحنالسحق

حجمإلىتصلكبيرةقطعاتعالجالتىالرئيسيةالكسارات

الكسرمنالأولىالعمليةفى.العموديةالأوتارذيالبيانو

كرةحجمإلىحجمهايصلأجزاءإلىالصخرتحطيميتم

إلىالصخربتكسير،المطرقيةالكساراتتقومثم.المضرب

سنتيمترين.نحوعرضهاأجزاء

الخاموالموادالمكسرالصخرخلطيتمذلك،بعد

،البورتلانديالإسمنتلعملالمطلوبةبالكمياتالأخرى

الكراتطواحينفيذلكبعدالخليطهذايطحنثم

الكراتآلافعلىتحتويالتيالدوارةالأنابيبوطواحين

ويمكن.ناعمةجسيماتإلىالخليطتطحنالتيالفولاذية

الطحنبطريقةوإماالرطبالطحنبطريقةإماالموادطحن

نأإلىالطحنأثناءالماءيضاف،الرطبةالعمليةفى.الجاف

فىالماءيضافولاالروبة.يسمىكالحساءخليطيتكون

الجافة.الطريقة

إلىإدخالهاشم،الخامالموادطحنبعد.الحرق

مبطنالفولاذمنضخمأسطوانيفرنوهوالقمين.

تقريباواحدةدورةالإسمنتتنوريدور.الحراريبالطوب

فيالمستخدمةالمتحركةالأجزاءأكبرمنويعد،الدقيقةفي

.م023علىوطولهأمتار8علىقطرهيزيدوقد.الصناعة

الموادفتدخل.الأخرىمنأعلىنهايتيهإحدىوتكون

النهايةنحوببطءوتنزلقالعليا،النهايةمنالمطحونةالخام

وأالغازأوالنفطإحراقوشم.القميندورانأثناءالسفلى

فيتولدالقمينمنالسفلىالنهايةفيالناعمالحجريالفحما

درجاتإلىالموادلتسخيناللهبمنعاصفةذللثعن

الحرارةتحول.م016و.م0431بينتتراوخحرارية

ق!بقاربحجمفيالاجرتسمىمادةإلىالخامالمواد

المرمر.حجم

علىالكبيرةالهوائيةالمراوحتعمل.النهائىالطحن

تخزينيتموقد.القمينمنخروجهبعدالاجرتبريد

فييطحنقدأو،المستقبلىللاستخدامالاجر

منقليلةكميةوتضاف.الأنابيبأوالكراتطواحين

الطحنهذايعمل.طحنهإعادةقبلالآجرإلىالجبص!

البورتلانديالإسمنتمسحوقإنتاجعلىالنهائي

فيالإسمنتخزنويتم.الدقيقمننعومةأكثربصورة

الشحن.الصوامدانتظار

)غيرسائباإماالمصانعمنالإسمنتينقل.الشحن

وينقل.قويةورقيةأكياسفىمعبأوإما(أكياسفيمعبأ

ويعبأبالبحر.أوالشاحنةأوبالقطارالسائبالإسمنت

من3م.،.3أوكجم05علىتحتويأكياسفيالإسمنت

الواحد.الكيسفيالأسمنت

تاريخيةنبذة

مايشبهإلىوالخرسانةالإسمنتالرومانقدماءطور

استعملوهالذيللإسمنتوكان.حالياالمستعملةالأنواع

وطرقهمأبنيتهمبعضأنلدرجةعطمةصلاحية

الإسمنت،ولصناعة.الانإلىموجودةمازالتوجسورهم

معالماء،إليهأضيفجيروهوالمطفأالجيرالرومانخلط

الرومانأنتجولقدالبوزولانا.يسمىبركانيرماد

فنفقدواالناسأنإلابالماء،يتصلبالذيالمائيالإسمنت

القرنفيالرومانيةالإمبراطوريةسقوطبعدالإسمنتإنتاج

المهندساستطاعام،ء67سنةوفى.الميلاديالخامس

أخرىمرةالمائيالإسمنتصنعسميتونجونالبريطاني

بوزولاناطينيةمحتوياتمعلايسجيربلوباستعمالوذلك

إيطاليا.من

التا!ئالقرنفيالعملاقةالهندسيةالمشاريعتطلبت

،م6917سنةوفيجيد.مائيإسمنتتصنيععشر

الحجرعقيداتمنالمائيالإسمنتباركرجيمسصنع

النوعهذاأصبحوقداللندنىالطينمنالمنقىالجيري

حصلأم،181سنةوفي.الرومانىبالإسمنتمعروفا

منالمائيالإسمنتأختراعبراءةعلىفروستجيمس

جوزيفوعمل.والطينالجيريالحجرمزيجتكليس
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.الحرارةدرجةبرفعوذلك،العمليةتحسينعلىأ!مبيدن

مقارنةالجودةعاليإسمنتصنعأسبيدناستطاعلقد

وأ،سحقأومزجطريقعنوذلكالعاديبالإسمنت

الحجرمنمعلومةلكمياتالسحقإعادةأو،حرق

أولتصنيعتم،أم845!منةوفي.والطينالجيري

.جونسون.سى.أيقب!!منمعتمدبورتلانديإسمنت

عامنحوالمستمرالإنتاجذاتالقمائناختراعوجاء

إلىيستخدممازالدوارقمينأولوتبعها،أم088

العالمى.المستوىعلىالان

علىضخمطلبأولإيريقناةتشييدأوجد

واكتشف.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيال!!عمنت

مقاطعةفيصخراوايتكانفاسالأمريكيالمهندس

يمكن،الأمريكيةالمتحدةالولايات،بنيويورك،ماديسون

منقليلبعدالطبيعيالمائيالإسمنتتصنيعمنه

فيالصخرهذامنالمصنوعالإسمنتواستخدم.المعالجة

القناةبناء

الخرسانةمونييهجوزيف،الفرنسيالبستانيطور

طورام،279عاموفى.أم085عامحواليفىالمسلحة

أسسابقةاالخرسانةفريسينيهأوجينالفرنسيالمهندس

اللإجهاد.

الخرلممانةالبروتاليونأوالحداثيونالمعماريونتبنى

اعتمدالذيالدوليالطرازوطوروا،مادةباعتبارها

المزخرفة.غيرالخرسانةمنكبيرةلحمطوحإبرازعلى

مبانىمجمعهوذلكعلىالمشهورةالأمثلةوأحد

الخرسانةواستخدم!.لندنفىالجنوبىالبنك

العملاقةالمنشآتفيوالممعوبشكلأيضاالمسلحة

مقاومةلأنذلكالبحر،أعماقمنالبتروللاستحراج

وأالفولاذمقاومةمنبكثيرأفضلالبحرلماءالخرممانة

أماالبحر.لماءتعرضهاعندتتآك!التيالأخرىالمعادن

فيالخرسانةتراجع!فقد،البريطانيةالمياهفى

نأإلاالفولاذ،أمامتدريجياالقاعديةالإنشاءات

العسلامةلعواملنظراباسشعمالها،تمسكواالنرويجيين

الخرسانة.فىالموجودة

خلطاتعلىللحصولمتعددةمحاولاتجرتوقد

ألواحفيواضحاذلككانثمنا،وأقلمحسنةخرسانية

نأإلا،الصبسابقةالمسلحةالخر!عانةمنالمصنعةالزجاج

المسشوىإلىوصلالمحاولاتهذهمنفقطالقليل

.المطلوب

وازردلل!ا

ميالولأا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

والخرسانةالإلممنتصناعةفىالمستعملةالمواد

الجس

الحير

السليكاالحيريالحجر

شيرلطمااءالحصب

الورالرمل

عملةذاتأخرىمقالات

الويقالممالىتشييد

الحس!ملاطالحص

السد

ثقلهيزيد30.رمزه،صلبفلزيعنصرالأسميوم

إلىكثافتهوتصل،مرتينالرصاصعلى

ووزنه.م025حرارةدرجةعند3جم/لمسم84.22

اكتشف76.00الذريوعدده،2.091الذري

عامتنانتسميثسونالبريطانىالكيميائيسميوم19

المحتويةذاتهاالخاماتمنالأسميومويستخرج.ام408

مناجمفيالأسميومبعضوجدوقد.البلاتينعلى

وتسمانيا.كاليفورنيافيالبلاتين

صلبةكتلةأو،دقيقألممودمسحوقالنقيوالفلز

هذاغليانودرجة.الزرقةإلىضاربرمماديونذات

فهيالانصهاردرجةأما.م003.55حواشهىالفلز

إلىالوصولقبليتبخرأنيمكنولكن،م007.52

الفلزتسخيندرجةتصلوعندما.عاليةحرارةدرجة

يضرأنيمكنبخاراينشرفإنهم39علىمايزيدإلى

رؤوسصنعفيالفلزويستخدموالجلد.والرئتينبالعيون

الأوزانصناعةوفي،الحاكىذراعورأس،الأقلام

ييس.والمقا

كبيرصناعيإقليم!ىتمألمانياغربىفيمدينةإس!

علىإسنمدينةتحتويألمانيا.انظر:الرور.يدعى

التا!ئالميلادي،القرنإلىبعضهايعودكثيرةمعالم

عشرالثالثالقرنفيبنيتالتىبوربكقلعةوكذلك

لممكانهاعدديبلغالتيالمدينةهذه.الميلادي

للصناعاتكربشركةموطنهى1999.61

للأسلحةالرئيسيينالمصنعينأحدكانتالتيالفولاذية

(أم!18-ام19)4اللأولىالعالميةالحربخلال

النشاطاتومنام(.459-1)939والثانية

.الحجريالفحمإنتاجإسنفيالأخرىألاقتصادية

الميلادكب.التاسعالقرنإلىتاريخياإلممنمدينةوترجع

الحربخلالمعظمهاودمروابقصفهاالحلفاءقام

بناؤها.أعيدثم،الثانيةالعالمية

الدمالحارجي(،)النف!التنفس:نظرا.الأسئاخ

)أجراءالرئةالكرلون(،أكسيدوثانيالأكسجير)نقل
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لمهنانلأا

الفكينفيوتوجدالعظمتشبهصلبةأجسامالأسئار

.الحيواناتأنواعمنوالعديدالإنسانعندوالسفليالعلوي

الجسم.أجزاءأصلبال!مشانتعد

.الطعاملمضغرئيسيةبصورةأسشانهمالناسيستخدم

هضمويبدأالهفم.عمليةفىالأولىالخطوةالمضغويعتبر

لتحولهاوتطحنهاالطعامكتلالأسنانتقطععندماالطعام

يختلط،الطعامتمضئالأسنانوبينماأصغر.قطعإلى

يصبحوبالتالي،الفمفيإفرازهشمالذيباللعابالطعام

بصورةالطعامتفكيكوشمبلعها.يسهلرطبةكتلةالطعام

امتصاصهفيهايتمحيثالدقيقةوالأمعاءالمعدةفيأكثر

أنحاءكافةإلىالمهضومالطعامالدميحمل.الدمطريقعن

مضغهدونالطعامتناولالناسيستيمولا.الجسم

.بالأسنان

تحمحيث.الكلامفيمهمادوراأيضاالأسنانتؤدي

منالعديدلإحداثمعاواللسانالأسناناستخدام

يمكنالمثاللممبيلىفعلى.الكلماتتكونالتيالأصوات

العلويةالالمشانبيناللسانذروةبوضعذالحرفنطق

منأسنانهيفقدالذيالشخصيتمكنلاوقد.والأمامية

.الحرفهذانطق

العضلاتدعمفىأيضاصاحبهاالأممنانوتساعد

للشخص.متميزامظهراتعطيوبذلكبالفمالمحيطة

وإذا.الدعمهذاينقصهمألمشانهمفقدواالذينوالأشخاص

الفمصولتتضكلفقداصطاعيةأسنانايستخدموالم

متدلية.عميقةخطوط

تستخدمالحيواناتأكثرفإن،أخرىناحيةومن

،الإنسانمثلذلكفيمثلها،الطعامعلىللحصولأسنانها

النباتوأغصانالأشجارأوراقباقتلاعهاالنباتاتفتأكل

أسنانهاباستخداماللحوماكلةالحيواناتتقومكما،الختلفة

وقتلها.بالفريسةللإمساك

.الإنسانأسنانرئيسيبشكلالمقالهذاويناقش

أسنانبينالاختلافوجوهالمقالمنالأخيرالجزءيصف

الختلفة.الحيواناتأنواع

الأسنانأنواع

ألمشان:الأسنانمنمجموعتانالإنسانعندتنمو

فرديبشكلالمؤقتةالألمشانتظهر.دائمةوأسنانمؤقتة

وتستبدل.الحياةمنالمبكرةالفترةفىتدريجياوتسقط

جدولانظر.الدائمةالأسنانالأخرىتلووأحدةبالأسنان

هـفوهـظهوروروةالأشمانفيهاتبرزالتىالأعمار

والدأئمة.المؤقتةالأسنان

أسنانهمعظمتكونالعمرمنالرابعةالطفليبلغحيمما.الطفلأسنان

وتبدأ.المؤقتةالأسسانحذورقر!الفكينفيتشكلتقدالدائمة

التانيةالسنةالطفلإكمالعندجميعها،تشكلتالتىالمؤقتةالأمشاد

تلوالواحدةالدائمةالأمحنانمحلهاوتحلتدريجيابالسقوط،عمرهمن

.الأحرى

الأساسية.البنيةنفسوالدائمةالمؤقتةللأسنانتتوافر

هووالتا!أكثر.أوواحدوجذرتاجمنسنكليتألف

أما.الفمفيمشاهدتهيمكنالذيالسنمنالجزءذلك

السنالجذورتثبت.اللثةفيالغاطسالجزءذلكفهوالجذر

الفك.عظمداخلمغرزفي

أوالأطفالأسنانأيضاتسمى.المؤقتةالأسنان

سبعةقبلتشكلهايبدأ.الأوليةالأسنانأواللبنيةالأسنان

شكلعلىالمؤقتةالأسنانتبدأ.الولادةمنونصفأشهر

تدريجياوتتطورالبراعمتسمىدائريةأوبيضيةانتفاخات

عمقفيالمؤقتةالأسنانمنأجزاءوتوجدأسشانا.لتصبح

خارجالأسنانتندفعالنمو،ومع.الطفلولادةعندالفكين

تبدأ.التسنينأوالأسنانبروزالعمليةهذهوتدعىاللثة

منأشمهر9-6سنبينالأطفالعندبالظهورالأسنان

معظمعندالمؤقتةالأسنانكافةظهورويكتملالعمر.

العمر.منالثانيالعامحواليفيالأطفال

كلفيأمشان01،الطفلفمفيمؤقتةسنا02يوجد

قواطعمنالواحدالفكفيالأمشانهذهتتألف.فك

طواحن.وأربعونابانأربقواطعفككلفي،وأنياب

تعملبينما،الطعاملتقطيعوالأنيابالقواطعتستخدم

أدواعالتوضيحيالرسميظهر.طحنهعلىالطواحن

الفم.فيالأسنانهذهوأماكنالأسنان
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الدائمةالأسنانابروزعمليةفيالمؤقتةالأسنانتساعد

أعربباالدائمةال!مشانأجيةغاوتتكون.الطيعيم!طنهافى

ثلاثحواليأطفلابلوعوعند.المؤقتةالأ!عناناجذورمن

فيالمؤقتةالأسنانمختلفجذورتبدأالعمر،منسنوات

الدائم،السنلظثورالوقتلحينوعندماببطء.الذوبان

ويصبحكاملبشحلذابقدالمؤقتاسحنجذريكون

ويسقط.رحواالسنتاجعندها

للأشانمشابهبش!ص!هـهاتموأتبدأ.الدائمةالأسنان

تبدأألميا!د.ابعديحدثنموهامعظماأنإلاالميلاد،قبلالمؤقتة

-تأ!هف!!11بلوععندا!خورأجماالأولىالدائمةالأسناناتبدأ

سنل!تأطهفلاأسدى،ي!صنذأصكومعأوسئ.سنواتست

المؤقتةالأمشانبعضسنةعشرةواثنتيسنواتلست

بلوععمدالفمشيأسدائمةاالأمشاناآخرتظهر.والدائمة

عاما.12-71ب!تيتراوحالذيالسنالشخص

سنا32منأ،الباالشخصفيالدائمةالأسنانتت!صن

وأضخمأكبرالأسسانوهذه.فككلشي61منهادائمة

هىالأسنانمنأنواأربعةوتضم،المؤقتةالأسنانمن

حطويحتوي.احنأ!هوأواوالضواحكوالأنيابالقواطع

أصواحن.6رضواحك4وونابينقواطع4علىفك

أصدائمة.االأسنانامنالأربعةاالأنوااالتاليالسردويصم!

أع!ا.اشيالأسنانأنواعالتوضيحيالرسميظهر

فيهاتبرزالتىالأعمار
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القضم.فيتستخدمالتيالرئيسيةالأسنانالقواطع

فيللقواطع.مستقيمةحادةقاطعةحافةعلىتحتويوهي

للفكالسفليةالقواطعوتعتبرواحد.جذرالحالاتأغلب

الدائمة.الأسنانأصغر

وطحنه.الطعاملتقطيعالقواطعمعتستخدمالأنياب

علىيطلقواحد.وجذربارزةحادةحافةالأسعنانولهذه

العلويةالأنيابوتعرف.الكلبأسنانأيضاالأنياب

العين.بأسنانأحيانا

لأنهاوطحنهالطعاملمسحقتستخدمالضواحك

الحادةالحافةبدلأمنعريضسطحعلىتحتوي

الموجودةالصغيرةالكتلعلىويطلق.للقضمالمستخدمة

منالأسنانالحدباتوتمكن.حدباتالسنسطحعلى

وطحنه.الطعامقطع

الحدباتمزدوجةلقبأحياناالضواحكعلىيطلق

وكأي.تن!علىكأيالحالاتأغلبفيلأنها

تحتويبينماجذرينعلىعادةالأولىالعلويةالضمواحك

فيالضواحكتبرزواحد.جذرعلىالأخرىالضوأحك

المؤقتة.الطواحنمكان

ويشبهالطعاملطحنكالضواحكتستخدمالطواحن

الطواحنوتحتويحجما.أكبرأنهاإلا،الضواحكشكلها

حدبات3-5بينيتراوحالحدباتمنعددعلىالختلفة

جذور.ثلاثةأووجذرين

مؤقتة.أسنانأيأسفلالدائمةالطواحنششكللا

لها.مكانيتواضبحيثالفكيننمومعالأمشانهذهوتنمو

عندمفقودةالثلاثةالطواحنمنأكثرأوواحدةتكونقد

بأضراسعادةالأسنانهذهوتعرف،الراشدينبعض

كافيةدرجةإلىالفكينمويلا،الحالاتأغلبوفي.العقل

العقلضرسفيصبحله،مكاناالعقلضرسيجدبحيث

الحالةهذهفيويجبأخر.وسنالفكعظمبينمحشورا

العقل.ضرسإزالة

السنأقسام

لب-أ:هيأنواعأربعةمنالسننسيجيتكون

.الملاط4.السنميناء3-.السنعاج2-.السن

هذاعلىويطلق.السنبجذرالضامالنسيجيحيط

النسيجفيالجذورتحبتوهوالسنحوالىالرباطالنسيج

الفك.عظمداخل

ويتألف،السنمنالمركزيالجزءيكون.السنلب

الأوعيةوتقوم.وأعصابدمويةوأوعيةضامنسيجمن

الإحساسالأعصابتنقلبينما.السنبتغذيةالدموية

.الدماغإلىبال!لم

وقناةاللبفجوة:جزءينمنالسنلبيتكون

قناةتوجدبينما،السنتإجفياللبفجوةتوجدالجذر.

والأعصابالدمويةالاوعيةوتدخل.السنجذرفىالجذر

قناةعبروتمتدالجذرقمةفيصغيرثقبعبرالسنقناةإلى

اللب.فجوةإلىالجذر

باللبتحيطاللونصفراءصلبةمادة.العاج

منأصلبالعاجويعد.السنمنالأعظمالجزءوتكون

الحزءأو،التاج.السنأقسام
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الميناء،طبقةوتغطي،الضرس

الملاطيعصبينصا،التاحعاح

العاجداخلواللبالجذر.عاج

والقاةاللبحجرةويشمل
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إلاوماء،معدنيةأملاحمنأسامميةبصورةويتكون،العظم

الحية.الخلايابعضعلىأيضايحتويأنه

ويشكلالسنتاجمنطقةفيالعاجيغطيالميناء.

الجسم.فينسيجأصلبالميناءويعتبر.لهالخارجيالغطاء

خلاليمكليهالذيالضغطتحملمنالسنيمكنهوو

قليلةوكميةمعدنيةأملاحمنالميناءوسكون.المضغعملية

مشاهدةيمكنبحيثشفافأواللونأبيضوهوالماء،من

غالبيةتظهرلذلكاليناء،خلالمنالأصفرأمحاجالون

مصفر.بلونالأسنان

فىالميناءمنقليلةأحزاءتبدأالشخصعمرتقدمومع

جراءمنوتنتجالتاكل،العمليةهذهتدعى.الزوال

عاجوينكشفالزم!.منطويلةلفترةالأسناناستخدام

الميناء.زوالمعالسن

الملاطويلتقي.السنجذرعاجيغطي.الملاط

وبدايةالجذرانتهاءمنطقةفىالحالاتأغلبفىوالميناء

خارجبالنموالسنيبدأ،السنسط!حمئروال.التاج

هذهتصبحأنذلكبعديمكنالجذر.كاشفةتجويفها

وتعادل.والباردةالحارةللسوائلحساسسيةأكثرالمناطق

ذأ!كفىمثلهالملاطويتكون.العظمصلابةالملاطصلابة

وماء.معدنيةأملاحمنأساسيةبصورةالميناءمثل

تمتدصغيرةأليافمنسكون.السنحواليالرباط

إلى.السنخعليهايطلقكبيرةفجوةداخلوإلىالملاطعبر

السنحواليالرباطيعمل،السنخفيالسنإرساءجانب

المضغ.عمليةأثناءللصمدماتماصبمثابة

واللثةبالأسنانالعناية

الأمشانتسوسحالاتأكثرحدوثمنعيمكن

وتتطلب.واللثةبالأسنانالناساعتنىماإذااللثةوأمراض

تنطف2-الجيد.الطعامتناولا:الصحيةالعناية

علىطبيةفحوصإجراء3.الطعامتناولبعدالأمشان

.الأسنان

وجباتبتناولالأ!شانأطباءينصحالجد.الطعام

غذاءمنتحتاجهبماواللثةالأصشانتزودالتيالأطعمة

إلىالطعامالتغذيةخبراءويقسم.مغذيةومواد

تحضيرفيالأشخاصمساعدةبغيةوذلك،مجموعات

لأحدتبعاالغذائيةالموادوتقسم.متوازنةغذائيةوجبات

آخرنظاميذكرحينفىمجموعاتأربعإلىالأنظمة

.مجموعات!عبع

تناولمنبالإقلالأيضاالناسالأسنانأطباءينصح

هذهوتبدأ.الألحشانتسوسإلىتؤديالتيالسكريةالمواد

وتصئالحمضالسكربالفمالبكتيرياتهضمعندماالعملية

فيها.فجوةويشكلالسنميناءيذيبالذي

منكبيرةكميةعلىتحتويالتىالمأكولاتتتضمن

مستحضرأتوغالبيةوالمعجناتالحلوىأنواعالسكر

.المحلاةالمعلبةوالفواكهالإفطاروجبةفيالمتناولةالحبوب

بوصفهاسكريةمأكولاتالناسمنالعديدويتناول

الوجباتتتكونبأنالأسنانأطباءوينص!.خفيفةوجبات

الأجبانومن،وخضراواتطازجةفواكهمنالخفيفة

عصائرأوالحليببتناولأيضاوينصحون.والم!صسرات

باسحكر.المحلاةالمرطباتمنوغيرها،الفواكه

ماءالأطفاليشرببأنكذلكالأمشانأطباءينصتى

يمتص.الفلوريداتتسمىكيميائيةموادعلىيحتوي

هذهوتساعد.الأسناننموخلالالفلوريداتالميناء

إلىيؤديالذيالحمضمقاومةعلىالسنالمركبات

التجمعاتبعضوتمتلك.التسوسفجواتحدوث

بشكلالفلوريداتعلىيحتويمائيامصدراالبشرية

الفلوريداتالأخرىالمجتمعاتمنالعديدولضيف.طبيعي

يعترضالناسبعضفإنحال،كلوعلى.المياهمصادرإلى

وللحصول.بالفلوريداتالشربمياهمعالجةمبدأعلى

الموضوعهذاحولالدائرلالنقاشتتعلبئمعلوماتعلى

.بالفلوريداتالشربماهمعالجةالظر:

الطفلأسنانعلىمباشرةأصفلوريداتاوضعيمكن

بعضفىالاسنانأطباءويقوم.السنيأغحصاخلال

وضعهاالأطفاليستطعالتيالفلوريداتبوص!الحالات

.المنزلفيأسنانهمعلى

أسنانهمبتنظيفالأطفالالأسنانأطباءغالبيةينصح

.الفلوريداتعلىيحتويأسنانومعجونفرشاةباستخدام

بتنظجفالناسالأسنانأطباءينصيح.الأسنانتنظيف

باستخداموأيضاطعاموجبةكلبعدبالفرشاةأسنانهم

خيطهواسشىوالخيط.اليومفيواحدةمرةالسنيالخيط

الأسنانبينالمناطقلتنظيفيستخدملفةبشكلمتوفررفيع

وأبالفرشاةسواءاللأسنانتنظيفويزيل.اللثةوتحت

اللويحاتوكذلكالمحصورةالطعامجزيئاتالسنىبالخيط

رقيقةطبقةواللويحات.الأسنانلممطوحمن)البلاك(

والبكتيريا.الطعاموجزيئاتاللعابمنتتكونملتصقة

السكرياتوخصوصاالطعاممنمعينةأنواعتتحلل

للميناء.مذيباحمضاوتكونالبكتيريابوساطة

وعليهاوطريةصغيرةأسنانفرشاةاستخداميجب

طرقعدةوهناك.الفلوريداتعلىيحتويأسنانمعجون

هذهإحدىاخر.إلىطبيبمنتختلفالفرشاةلاستخدام

بسيطةميلبزاويةالأمشانعلىتوصإلفرشاةأنالطرق

تنظميفويجري.اللثةنحومتجهةشعيراتهاتكودبحيث

أسفل،إلىمتجهةمسحلحركةبالفرشماةالعلويةالأسنان

إلىمسئمتجهةبحركةالسفليةالأسنانتنظيفيتمبينما
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أسنانكتنظفكيف

بالفرشاة

بزاويةالسنعلىالمرشاةضع.الفلوريداتعلىيحتويأمشانمعجودمعطريةصعيرةأسنانفرشاةامحتخدم

التيلالفرشاةالأممنانتنطصطرقمنواحدةالتوضيحىالشكليظو.اللتةلحوشعيراتهاتتجهأنعلىصعيرة

.الأ!سنانأطباءعادةبهاينصح

امتخدم.العلويةللأسنانالخارجيةالسطوح

الأسفل.باتجاهمسححركة

ء!!طؤ!،ك!

استحدم.السفلىللأسنانالداخليةالسطوح

الأعلى.باتجاهم!ححركة

استخدم.العلويةللأسنانالداخليةالسطوح

الأسفل.باتجاهمسححركة

والطواحن.للضواحكالطاحنةالسطوح

.والأمامالحلم!إلىنظف

ا!تحدمالسفلىللأسنانالخارجيةالسطوح

الأعلى.باتحاهمسححركة

ال!

لإزالةبالفرلتماهتنطفهيجباللسان

والحرأثيم.الطعامجزيئات

والداخليةالخارجيةالسطوحالطريقةبهذهوتنظف.أعلى

سطوخلتنطففركحركةاستخدامويجب.للأسنان

اللسانتنطفيجبوأخيرا.والطواحنالضواحك

دوراتؤديالتيوالبكتيرياالطعامجزجاتلإزالةبالفرشاة

وأبالماءجيدبشكلالفمويغسلال!صيهةالفمرائحةفى

الفم.مطهرات

منقطعةاللفةمنتقطع،السنيالخيطلاستخدام

الخيطنهاياتإحدىتلف.سم45حواليبطولالخيط

الأمشانبنبلطفالخيطأدخل.وسطىأصبعكلحول

ذلكبعدالسنيالخيطحرك،والإبهامالسبابةباستخدام

متجاورتينسإنسطحلتنظيفوالسفليالعلويبالاتجاه

كافةعلىالعمليةهذهوتكرراللثةخطحولوالمناطق

.الأسنان

بقيتإذامالمعرفةكاشفةحبوباالناسبعضيستخدم

الأسنانتنطفعمليةانتهاءبعدنظصغيرمناطقأي

علىالكاشفةالحبوبتحتوي.السنيالخيطواستخدام

الحبوبهذهإحدىمضغوعند،بنفسجىأوأحمرصباغ

سطوحمننطفةغيرمناطقأيعلىالصباغيلتصق

الأسنانتنظيفإعادةذلكبعدتستطجع.الأسنان

الحصوليمكنك.المناطقهذهعلىالسنيالخيطواستخدام

الصيدلي.أوأسنانكطبيبمنالكاشفةالحبوبعلى

بإجراءالأمنانأطباءينصح.للأسنانمالطبيةالفحو

نأويجب.سنةكلالأقلعلىواحدةمرةسنيفحص

أسنانهمكافةبروزبعدالأسنانطبيببزيارةالأطفا!يبدأ

أمراضعلىالتعرفالأسنانأطباءويستطيع.المؤقتة

يتسببأنقبلالأولىمراحلهافيومعالجتهاواللثةالأسنان

أيضاالأسنانأطباءويقدمشديد.أذىحصولفيالمرض

الأسنانأمراضحدوثمنععلىتساعدالتىخدماتهم

فياختصاصياالأسنانأطباءمنالعديديوظف.واللثة

عملهم.فيلمساعدتهمالأسنانصحة

والأنعسجةواللثةالأسنانإلىالأسنانطبيبينظر

السنيالفحصعمليةخلالالأسنانداخلالأخرى

الأسنانطبيبيجريوقد.الأمراضعلاماتلاكتشاف

اسمينيةبالأشعةفحوصاالأسنانصحةاختصاصيأو

تسوسمكانإظهارالسينيةوتعستطئالأشعة.للأسنان

أيةأيضئاتظهركما،المجردةبالعينرؤيتهلايمكنالذيالسن

يبمممغ!"؟رو!9!س؟/كا!لمء(
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أصداعمةاالأخرىوالأنسجةالف!سينعظامفيشاذةحالات

نأالفحصهذابوساطةالأسمانالطبيبويم!ش.للأ!عنان

اخرنوعلإجراءيخططأنأو،التسوسفجواتحشويقرر

احتصاصيأوالأ!عنانطبيبذلكبعديقوم.اطعالجةمن

وأوالقلحأجلاكاأصةلإزاالألمشانابتنظيفالفماصحة

تراكمبسببلتشكلصفهـاءصلبةمادةوهوالقلاح،

أحياناعليهايوضع،أضفيف!اعمليةإتماموبعد.اللويحات

ويحتاج.التسوسمةماقاوفيلمعساعدتهاالفلوريدات

زأالأسناناطبيصيقومأنيم!شوأخيرا.عامبشك!!

عنللمريف!تعليماتبإعصاءالأسنانصحةاختصاصي

بش!طأسشيةاالخيو!أواستخدامأسنانهتنظيف!كيفية

صحيح.

الأسنانوعيوبأمراض

أيضاعليهويطلة!وتآكلها،الأ!شاننخريعتبر

أصئنخروقدشيوعا.الأسنانأمراضأحضر،التسوس

انتشاراأقلالصناعيةالبلدانمنالعديدفيالأ!عنان

كانحيثأضاميةاأجلدانافيأما.الأطفالابينوخصوصا

أسانه!افيلحرصلايش!صدالسابقفيالناسمنالعديد

وامبع.بش!!!تظهرالإصالاتبدأتفقدحياتهما،طوال

الأفرادام!كثيرب!!ا!بيعياغيرالأ!شانوصإوينتشر

بسوءللأمشادالموضعيةالحالةهذهوتسمى،السنصغار

حوالىأمرافرتدعىالتيأطثةاأمراضوتعتبر.الإطباق

أرحاءكافةفيالأ!شاناتصميبالتيالرئيسيةالافة،السن

وهوانتشاراأقلأمممهخطورةأشعدمرضوهناك.العالم

كلمن4حوافيعامكليصيبالذيالفمسرطان

وحوالي،أخربيةاالبلدانأغلبفيشعخص000.001

الهندية،القارةشبهفيشخص000001كلفي04

وجزرأمري!صاوجنوباسيا،شرقيحنوبمنوأجزاء

علاجوطرقأسبابأصالياانشرحويبحث.الهادئالمحيط

الأنسجةاوأمراضالإطباثوسوءالأسنانانخرمنحسل

الفم.وسرطاندالأ!عنانالمحيطة

اللويحاتفيهاتشتركمعقدةعم!ية.الأسناننخر

فيالموحودةالبروتينيةالموادوتشك!!.أطعامواوالبكتيريا

.المجردةلالعينلاترىالأ!شانعلىرقيقةطبقةاللعاب

لت!صينالطبقةهذهعلىالطعاموجزيئاتأجكتيريااتلتصق

الكربوهيدراتبهضماالب!ضيرياوتقوم.السنيةاللويحة

وتنتجالطعامفيالموجودةأخشويات(وايات)الس!ص

آحرفيويسببببطءالميناءبإذابةالحمضيقوم.حمضا

السنيأضخراهذاترميماويمكن.أسشياالنخرفجوةالأمر

تمتإذااكترميمويحصل.طبيعيةدصورةالمب!ضةمراحلهفي

بصحةالاهتمامطريقعنالحمضيالتأثيرعلىةأحسيص!إا

علىالمحتويةالخفيفةالوجباتتماولمنوالإقلالأع!ا،ا

منيكفيماإيصالمع،أخشوياتواالسكريات

المستطاعمنيكنلموإذاأضخر.امنصقةأإلىأغلوريداتا

العاجإلىستصملالإصالةشإنأضخر،اعلىةأحسيص!إا

سنيا.ألمايسببمماأطباوتصيب

والطواحنللضواحكالقاضمةحالسصوأوتتعرض

الفجواتمنالعديدعلىلاحتوائهاوذلكللنخر،

مئيمكن.اللويحاتإليهاتأوياختيأصشقوقواأصغيرةا

منتتكونسادةمادةبوضعالنخرمنأضوعاهذا

الأ!شانأطباءويعالج.الطاحنأصسفهحابايلتصقبلاستيك

فعندما.تكونهدرجةعلىبناءطرلىلعدةاشسنيالنخر

الأ!شانأطباءغالبيةينصحالأولىامراحلهفيالنخريكون

هناكتكونوعندماالنخر.عمليةلإيقافطرقبعدة

الطرقأكثرفإنما،بعملالأمشانطببيقوملأنحاجة

قناةمعالجة2،الفجواتحشو-1تتضمنشيوعا

.الأسنانواستبدالخا4-تتولإلسن،3-الجذر،

الأسنانطبيبيقومالعملياتهذهمنبأيالبدءوقبل

أعصابمنبالقرباللثةفيموضعيمخدرلحقنعادة

بالألما.الإحساسلنعادت

أولأالأسنانطبيبيزيل،فجوةلحشو.الفجواتحشو

يدويةأدواتبالممتخدامالسنمنأطريةواالمنخورةالأجزاء

بعدالأسنانطبيبويهيئ.كهربائيمثقبأو،صغيرة

سرعةذيجهازباستخدامالفجوةفيصغيرةرفوفاذلك

الحشوةعلىالإبقاءعلىالمجهزةالرفوفهذهتساعد.عالية

لاصقة.خواصل!تمتلكالتي

قليلا.لتتصلبوتتركالفجوةداخلالحشوةحشريتما

الأصلىالشكللإعادةالحشوةالأسنانطبيبيسوي

بحشوالحالاتغالبيةفيالأسنانأطباءيقوم.للسن

منالفضةملغمويتكون.الذهبأوالففمةبملغمالفجوات

وهناكوالقصدير.النحاسمنقليلةوكميةوزئبقفضة

يشبهراتينجلاستخدامالفجواتلحشوأخرىطريقة

تعتبر.السنلونمعيتلاءمبحيثانتقاؤهيتماالبلاستيك

كسورأونخرمعالجةفيخصوصافائدةذاتالطريقةهذه

الألمشانفياستخدامهايمكنأنهإلا،الأماميةالأ!شان

منصغيرةكميةتوضعمشينخرأيإزالةوبعد.الخلفية

لتحدثحشوهاسيتمالتىالمنطقةعلىمخففحمض

فيويترك،المحيطالميناءسطحتجويفأوتخريشعملية

بالماءذلكبعدالحمضويزال،واحدةدقيقةمدةم!صانه

المنطقةعلىذلكبعدالراتينجويوضع.المنطقةوتجفف

وبعدالكسر.أوالفجوةليطابقتشكيلهويجريالمجوفة

المثقب.جهازبوساطةوتلميعهنحتهيتمالراتينجتصلب



131الأسنان

وأ-فأوفلزمنمصنوعالسنشكللهغطاءالتاج.السنتتويجطبيبيقومكيمىالتوضيحيةالرسومهدهفييظهرالفجواتحشو

كأيو!لاعندماالتاجويستخدممصابةسنعليلصقبلامحتيكإلىمخدرةمادةلحقنعادةالأسنانطبيبيدأ.فجوةلحمتموالأسان

.الحشوةلإمساكتكفيسليمةأنسجةالسنالذيبالألمالمريصإحساسيمئالمحدر.السنمنلالقر!اللثةداخل

السن.حفريحدثهقد

+؟؟؟بهع!"!!!6لاكا!ك!كأ+!كافي؟ير!-خ؟ل!!3بر-؟مجيميررير؟ح!تحهلإعأبر!بم

3،إبخ!يخ"ض2!.!!ص-رربر!!3!

كا-7ءسس،41ثييم!عكص*-ع"سء3-دس!!كا،!*"

+؟كا*لملم،-!-*-!!1*\،كاس!!ء!ء!بر!لأ33ء-!ع73"لمحو!-!كأجء!"ع!سس!!غ!لمالرعسكل!لمحس!**ءسهص!صعحث!سكاكاش1بم!

*ءكاسءسى73؟!ص،!ء،!كرلأ!!س-7"-!-لمبر!نر!!ىس!اصء

كا!؟!لا/أع!/كاىء؟قيزر"!كاى!3(كا*كاكا

الأ!نتغطى.القالبعشعطبيبخ!مالسن!فيرلوضعأداةتستخدمالحشو.الأسنالىطبيبيستخدمالحفر.

قالبلتشكيلجيلاتينيةبمادةالأجزاءا،لإزاالخفاللأ!الى-.الفجوةفيا!ومادةوالأحزاءالسخرلإزالةمثمبا

فيالجصيةالأسنانباستخدامالسنولتشكيلالسنفيالمصابةالفضةمنالمصموعا!فهمةاملغموليشكل،السنصالطرية

.التاجلصنعكنسخالقالبهذا.فيقهالتاجإطباق!كل!حشيروافوالمحاسوالزئبئعلىتساعدوحوا!تجاويم!

.الاستعمالشائعةحشوة.بالحشوةالإمساك

ءع3!!عصكاكأى،3!!ير

لأ7صكرلملاء،.لأبرلم!!سكا،هروص!!وو!!ح!!،لا/بر!،ص!!!

-ع!ء،!ئنيررولمكا"رركا*سضير!ك!*ئخص

"لأي؟بم!رركاع،*سس**عكبهور!راكأسبر!صش

؟-ء!ع-لا!علا!4!سلإ.كاك!-كا!حو!،كأ!روصلأسكاىيرءك!نجر،غ؟مم!ل!!ج!!ضيخبم+حمور؟ءكا!!؟حع4!كاك!ىير3يرهبربه!جمهرو!!!-لا-صلأأ،!ع!--كا--ص"سعد

كا؟كاكا-!1---ءركاكاوكا!عبرىكا!؟ىج؟!ء!كا!كا:ير!3

يستخدمف.الأخيرةالتهيئةيطابقأنجباقطج!مقالأشادطبيبيعدل.التسويةطبيبيقوم.الفجوةملء

لمحنبمالأسنانطبيبإعدادهاتمالتيالسنأش!جاالثكللإعادةبحذراروةداخلالحشوةبوضيعالأ!شان

طفيفةتعديلاتلإجراءصعيرإلىلسبةطاد!انو!ر!كيريوأ-ا.للسالأص!.أخرىأداةبا!شخدامالفجوة

السبقيطلكيالتاجعلىوتلكلهاالمج!ورةالأ!ا!!.صافأيتعيمذلكبعدالحشوةتترك

حديد.بشكل.المقابلالفكفيالموحودة.!ور

أنسجةفيهلاتبقىبحيثشديدبأذىالطبيعيالتاجيصابلبإزالةبواسطتهايمكنطريقةالجذرقناةمعالجة

.بالحشوةللإمساككافيةصحيحةالجذرنهايةفييتشكلقداللبالتهابحالةوفي.السن

يقومثمالمنطقةالأ!شانطبيبيخدرسن،ولتتويجإلىالنخرامتدإذاوذلكالخراجيسمىصديديجيب

طبيبويغطيقليلا.بسحقهالطيعيالتاجبتحفعيريتملمإذاشديداألماالخراجيسببأنويمكن.اللب

بمادةعادةلهاالمجاورةوالأسنانالسنذلكبعدالأمعنان.الجسممنأخرىأجزاءإلىالالتهابينتشروقد،علاجه

نأبعدالمريضفمامنالمادةهذهوتزال،لزجةهلاميةأولأالأسنانطبيبيقومالجذر،قناةمعالجةإجراءعند

قالبا.لتستخدمتتصلبمباردويمررالسنتاجفيفجوةيصنعتم،المنطقةبتخدير

المقابلالفكلأسنانقالباأيضاالأسنانطبيبيصنعيقوماللبإزالةوبعد.اللبلتنظيفالفجوةعلىصغيرة

المجاورةوالأسنانتحضيرهاتمالتيالسنعلىتضغطالتيتدعىالمطاطتشبهبمادةالفارغةالمنطقةبحشو

الأصلطبقجصيةنسخةلصنعالقوالبتستخدملها.،التاجفيالموجودةالفجوةبحشويقومثمالكوتا-برشا

فنيوذلكبعدويقوم.الأخرىوالأسنانالمصابةللسنلتثبيتهاصطناعيتاجصنعيجباطلاتأغلبفيأفإلا

بعدكقالبالجصيةالنسخةبالمشخدامالتاجبصنعالأسنان.السنعلى

وإنمافحعسبالمصابةالسنلايطابقالتاجأنيتأكدواأنصنعهايمكنالسنتشبهأغطيةالتيجان.السنتتويج

.المجاورةالأسنانأيضايطابقعندماالتيجانوتستخدم.بلاستيكأوخزفأوفلزمن
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مؤقت.تاجأسسناعلىيوضع،الوقتذلكخلال

أخاجاالاسنانطبيبيز!!جاهزا،الدائ!االتاجيصبحعندما

الدائما.التاجويثبتالمؤقت

فيالأسنانلضبيبيم!ش.الأسنانواستبدالخلع

بسنواممتبدالهأكثرأوسنخلعالمتقدمةالنخرحالات

وظيفتهال!تؤديالاصطناعيةالأسنانأنإلا،اصطناعي

لاالأمشانأطباءفانلذلك.الطبيعيةالأمشانتفع!!كما

طرقكانتإذاإلاوالاستبدالالخلععملياتيقررون

أولآالأسنانطبيبويقوم.مجديةغيرالأخرىالمعالجة

للإمساكأ!ماشةاتشبهأداةيستخدمثم،المنطقةبتخدير

أسةإراذلكبعدوتتما.تجويفهمنالجذروقلقلةالسنبتاج

اصطناعىسمنثي!تريم!شوعندئذوالجذر،التاجمنكل

اللثة.التئامبعد

علىقياس!تمأبقوا!نالاصطاعيةالأمشانتحضر

مادةمنالحالاتأغل!فيالأسنانتصنع.المريضفما

والأطقمالجزئيةوالأطقمالجسور،تعتبر.البلا!تيك

تثبتانتشارا.الاصطناعيةالأ!شادأنواعأكثرالكاملة

الجزئيةالأطقمأنإلا،الفمفيدائمبش!صلالجسور

يكونعندماالجسورتستخدم.متحركةتكونوالكاملة

سنمنالجسوروتت!صنقليلأ.المفقودةالأممنانعدد

كلعلىخزفىأوفكيتاخمعأكثرأوواحدةاصطناعية

!ارةالمجاوأطميعيةاالأسنانفوقالتيجانودثبت.جانب

الأطقمااتستخدمر.أضيجانأهذهلا!متقبالتحضيرهايحب

اهـفقودة.الأسنانامرقليلعددلتعويضأيضاالجزئية

حولتدورفلزيةمشالكعلىالجزئيالطقميحتوي

وتستخدم.مكانهفيالأمنانطقمالإبقاءالمجاورةالأمعنان

الفكينأحدفيالأسنانكافةتكونعندماالكاملةالأطقما

الأطقمفيالاصطناعيةالأممنانوتثبت.مفقودةكليهماأو

بقيتالتيالحافةشكلتأخذبلاستي!صةقاعدةعليالكاملة

الفكفيالبلاستيكيةالقاعدةوتغطي.الالمشانقلعبعد

الفم.سقفايضاالعلوي

الفكينفيالأسناناتمكنعدمهو.الإطباقسوء

يتطالهقفعندما.صحيحبشك!!التطابقمنوالسفليالعلوي

نأالطبيعيةالحالاتشىيجببعض،فوقبعضهماالفكان

قليلا.السفليةمثيلاتهاالعلويةالأماميةالأسنانتتخطى

الفكإطباق:الإطباقلسوءرئيسيةأنواعثلاثةوهناك

وازدحامالمتقدمالسفلىالفكواطباقالمتقدمالعلوي

تبرزالمتقدمالعلويالفكإطباقحالةوفي.الأسنان

عادةالخل!هذاعلىويطلق.الأماميةالعلويةالأسنان

،المتقدمالمسفليالفكإطباقحالةفيأما.الوعلأسنان

العديدعندوي!صن.العلويةمثيلاتهاأمامتبرزالأمشانافإن

تكونأسنانهمأنإلاطبيعيإطباقالأشمخاصمن

ب!به!!!1

صصأ9!إأكا--

.إ!//

لملمغ

3د،!-ص/س!!خابرد-طصصآحالضأ

صلمء!ربر،،ص"-أربر

متقدمعلويإطاق

إ/ء

متقدمسعلىإطاق

بشكلالتماسمروالسعليةالعلويةالألسالىاتم!عدمهوالإطباقسوء

علويإطباق،الإطباقسوءم!لوعانهاكالتمحصر.يعصعدماطميعي

الإطباقفيالأماميةالعلويةالأمنادات!صد.متقدمسفلىواطباقمتقدم

ودى.الطيعيةالحالةمنأكترالسعليةالألساناع!،ررةالمتقدمالعلوي

العلوية.الأسحالىأمامإلىالسفليةالأ!ناداتبررالمتقدمالسمبالإطباقا

الإطباقسوءأنواعأكثرهوالأسنانوازدحام.مزدحمة

انتشارا.

،الحالاتبعضفي.الإطباقلسوءأمسبابعدةهناك

جاهزةالدائمةالسنتكونأنقب!المؤقتةا!تسقصأ

إلىتدريجياالقريبةالأسنانلذلكتمعاتتحركأطبروز.

المكانفيالبروزمنالدائمةالسنتمنعوأ!راخاموضع

كبيرةالدائمةالأسنانتكونأخرىحالاتوفيأصحئ.ا

تتداخلبعضها.معتزدحبملذلك،الفكحجمإلىبالنسبة

فوقسنتبرزقدأوالأسنانبعضحوافلذلكنتيجة

طبيعيغيرنمويحدث،أخرىشديدةحالاتوفي.أخرى

للفكين.

بشكلبوظائفهاالقياممنالأممنانالإطباقسوءيمنع

علىأيضاتؤثروقد.أطعاماالشخصيمضغعندماطبيعي

ذلكإلىوبالإضافة.الشخصبهايتحدثالتيالطريقة

علىضشيلةبصورةالشديدالإطباقسوءيساعدفقد

للسن.الداعمةالأنسجةرأمراضالأسناننحرحدوث

المتكونهالأسنانتنظيفصعوبةإلىذلكممببويرجع

طبيعي.غيربشكل

بو!ماطةالإطباقمموءحال!تأغلبإصلاغيمكن

مثبتةونوابضأسلاكمنهذهتتألفانيمكن.المثبتات

وأفمه،منالمريضيزيلهاأنيمكنبلاستيكيةلوائحعلى

سنلكلالأماميالسطحعلىمثبتةفلزيةأطواقمن

لإجباردوريةبصورةالأسلاكهذهوتزال.بألمحلاكومتصلة

يجبأنهإلاالصحئ.مكانهاإلىالحركةعلىالأسنان
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الأطواقتعملكيف

لرابطةا

إلصاقيتم.الأسنانطبيببوساطةإلاإزالتهايمك!لاالتىوالأسلاكالفلزيةالأطواقنظاممنالثابتةالأطوأقتتكون

السلكشدشماليمى"."الصورةالأسلاكبواسطهةبعضهامعوتتصلسىكلمنالأماميالسطحإلىالأعواق

الصحيحمكانهإلىالسنتححركالزمنوبمرور.الحركةعلىالحتماذالوضعداتالسنلإحبارفتراتعلىالنابض

".اليسرى"الصورة

وأسنةفترةالعلاجيمتدفقدلذلكببطء،الأسنانتحريلث

أكثرأوواحدةسنقلعالحالاتبعفىفيويجبأكثر.

والوصولللتحركالأخرىللأسنانكافيةمسافةلإيجاد

طبيعي.إطباقإلى

والقلحاللويحاتتراكميسببها.السنحواليأمراض

السنيةتهئاللويحات.والألمشانباللثةالمحيطةالأنسجةبين

مرورومعالتهابها.يسببممااللثةالقلحيةوالترسبات

طريقةوأفضل.للأسنانالداعمالعظميصابقدالوقت

باستخدامتكوناللثةخطتحتاللويحاتتراكملمنع

أمراضمننوعينأدناهالتوضيحيالرسميظهر.السنحوالىأمراض

مسبماوالأسماناللثةبيرالقلحلمجراكم.اللثةالتهابىالسنحوالي

يدمرالسنخي(اللثة)التهابالسنحواليالتهابفي.اللثةالتهاب

بالتدريج.النسيحالالتها!

)التهابالسنحواليالتهاباللثةالتهاب

السنحي(اللثة

إذاأيضاالأنسجةهذهتتهيجوقديوميا.السنيةالخيوط

مضغأوالتدخينأوالفمعبرالتنفسعلىالشخصاعتاد

أستخدمأو،صحيحةغيربطريقةالأسنانتنظيفأوالتبغ

غيربشكلالمتكونةالأسنانإن.الإطباقسيئةأسنانأطقم

اللثة.تهيجأنأيضايمكنهاطبيعي

وهيالسنحوالىلأمراضرئيعسيةأنواعثلاثةهناك

-عدوى3السنحوالي-التهاب2اللثة-التهابأ

فنسنت.

بسهولةوتنزفمنتفخةحمراءاللثةتصبح.اللثةالتهاب

التهابالأسنانأطباءويعالجعليها.الضغطأوتنظيفهاعند

والقلح.اللويحاتلإزالةالأسنان)تنظيف(بتقليحاللثة

كيفيةعنللمرضىالتعليماتبإعطاءكذلكويقومون

اللثة.وتدليكالسنيالخيطواستخدامالأسنانتنطف

الأنسجةفيالأمدطويلالتهاب،السنحواليالتهاب

التهيجإلىالالتهابهذاويرح!مبب.للأمشانالداعمة

ويتطور.اللثةخطتحتالموجودةاللويحاتتسببهالذي

التحكمويمكنجدا،بطيءبشكلعادةالسنحواليالتهاب

.الأسنانوبتقليح،جيدةالفمصحةعلىبالمحافظةفيه

هذهفيحدةأشدبالتهاببعفالأشخاصويصاب

العظميةالجدرانمنأجزاءتخريبفييتسببالأنسجة

هذهوفي.متخلخلةالأسنانمعهوتصبحالأسنانلسنخ

صغرىجراحيةعمليةإجرأءالعلاجفييساعدقد،الحالات

الأسنانمعجبيرةبوساطةالمصابةالأسنانتثبيتتتضمن

يجبالحالاتمنالعديدفيأنهإلا.ثابتةلاتزالالتيالمجاورة

اصطاعية.بأسنانوتعويضهاالمتحركةالأسنانخلع
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التهابهوا!لتقرح،الفمأيضاويسمىفنسنتعدوى

بسهولة.وتنزفحمراءتصبححيثاللثةيصيبمؤل!ا

بالحمى.المريضيصابوقدجداكريهةرائحةللفميصبح

بتنضص!الأسنانطبيبيقوءفنسنتالتهابولمعالجة

تتعلقتعليماتالمريضويعصيجيد،بشكلواللثةالأسنان

الحالاتأغلبفيالأسناناطبيبويصف.بالفمبالعناية

الاأخهاب.علىللقضاءحيويةمفمادات

أجزاءإلىينتشروقدأ!مايدمرمرض.الفمسرطان

الذيمابالضبطالعلماءولايعرف.الجسممنأخرى

يم!ضهاعوام!!عدةهناكأنإلا.الفمسرطانيسبب

يمضغونأويدخنونينأتافالأشخاصبمتطورهفيالإسهام

أفا.ابسرطانلالإصابةأنفسهميعرضونمثلاالتبغ

،آأأيلىالأوامراحلهشيأفااسرطانيسببلاوقد

فىفتتمثلىالأولىاأعراضهأما.المريضيلاحظهلاوقد

جودرمنوللتأكدلايلتئما.الفمافيصغيرتقرحظهور

يتم.المتقرحالنسيجبعضالأمشانطبيبيزيل،سرطان

لا.أمسرطانياكانإذامالتقريرالمجهرالنسئشتفحص

وأالأشعةأوالعقاقيربوساطةالفمسرطانعلاجويم!ش

الجراحة.

الحدواناتأسنان

الطيورولكنأسنانلهاالحيواناتمنأنواعدةهناك

والحيتانالحشراتأنواعوبعضأصسلاحفواا!مفادعار

أعا.أسنانايلا

غيرأسنانالأخرىالثديياتشأغلبأسكلابواأطقطط

مننوعينالأقلعلىلديهاأنيعنيوذلك،متماثلة

يمكن،المثالسبيلفعلى.مختلفةاستعمالاتلهاالأسنان

وطواحنالطعاملقطعلاستخدامهاقواطعأ!ديهاي!ضنأن

لطحنه.

شكلهافىالثديياتأنواعمحتل!أسنانلختلف

الحيوانيتناولهالذيالطعامأضوعتبعاوذأسكوحجمها،

كالفيلةالنباتاتتأكلالتىفللثديات.رئيسيةبصورة

غيربشكلعريضةمسطحةطواحرأضعاجوارافاتإوا

أما.النباتاتوسحقلمضغتستخدمهاهىو.طبيعي

فلهاوالذئابوالنمورحصالأسودأعحومحلةالآأضديياتا

وتمزفلتقطعأنيابهاالحيواناتهذهوتستخدم.حادةأنياب

فريستها.جسد

فأنيابباستمرار؟تنموأسنانالثديياتبعضلدى

وتحتويكبير.بشكلنمتقواطعالحقيقةفيهىالفيلة

وألوعينم!تتكولىمتماثلةغيرأسادالتديياتلمعظموأش!طاكا.أححامهافيالحيوالاتأسحانتحتلروالحيواناتأسنانبعض

الزواحصلمعطما.لسحقهطواص،الطعامولتمزيقللعفرتستحدموأليا!لواطعالأسناد:ام!!ترأ

بالفريسة.الإمساكعادةيستحدم:احدلو،!تماتلةأسسادالأسماكامنأحديدوا

متماثلةغيرأسنان

سدلأاحنلطواانيابلأا

لبيسوناصلطواا

مماثلةأسنان

القردثنسمك
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باستمرار.النمومنيم!ضهمفتوحلبعلىالفيلأنياب

أسنانأيضاالأخرىوالقوارضوالجرذانالقندسولدى

النمومنالأكبرالجزءأنإلا،متواصلبشكلتنموقاطعة

فإن.لذلكللأسنانالمتواصلالاستخدامبسببكليتآ

كبير.بشكلطولهالايزدادالحيواناتهذهأمشان

متماثلةأسنانالزواحفومعظمالأسماكمنللعديد

لهاأسنانهاكافةأنيعنىوهذا.الثدساتخلافعلى

فإنحالأيةوعلىنفسها.والوظيفةنفسهالش!ص!ث

الأسنانهذهتستخدممتماثلةأممنانلهاالتيالحيوانات

أسنانهاوالزواحفالألمسماكوتفقدفريستها.لالتقاط

متواصل.بشكلوتستبدلها

وتبتلع.الحلقباتجاهالخلفإلىمنحنيةأسنانللأفاعي

الفريسةلدفعأسنانهاوتستخدمبكاملها،فريستهاالأفاعي

أسنانالسامةالأفاعيلدىوتوجدالحلهت.باتجاهالخلفإلى

منالسمدفعيمكنتجويفأوقناةعلىتحتويمعينة

الفم.سقففيغددمنالسميةالمادةوتأتىخلاله

الموسوعةفىصلهذاتمقالات

الإنسانأشان

الفلورالبشريةالأجاس

الفمالمسخياللتةالتهاب

المتقرحالفمالأسنارتقويم

اللعا!الهضم!الجهاز

المفحالخراخ

ا!لوريداتباالحنربمياهمعالحةالأصانصحة

الألسانمعجودالأسانط!

لأبقار

لأسد

الأسماك

لثدلمات

لحشرة

لحصان

الحيواناتألمحنان

الحوت

الحيواد

الحنرير

ال!وفرس

الفيل

الموفموععناصر

رض!لقاا

لقرشا

لقطا

لرلقندا

لحلبا

لحيوانالمجتر،ا

الأسنانأنواع

المؤقتةالأسان-أ

الدائمةالأسناناب

السنأقسام

الملاط-داسساا!

السنحوافيالر،طهـ-العاجب

الميناء-خ

واللثةبالأسنانالعناية

الحيدالطعام-أ

الأمشانتنظي!ب

للأسانالطميةالفحوصج

الأسنانأمرافوعيوب-4

الأسناننخر

الإطباقسوء-ب

الحيواناتأسنان-5

السىحوالىأمراض-خ

اغمارسرط-د

؟بالفرشاةالأسنانتسطفيح!اليومفيمرةكم-أ

والضواحك؟اطهواحنواوالأليابأغواطعاامحتحداماتما2

السن؟تكونالتيالأربعةالأسحةأنواعما3

طميبإلىالذهابفيالبدءالأطفالعلىيجبمتى-4

؟اللأسحان

معالحته؟يمك!وكيى؟الإطباقسوءمسبباتبعضاذ!ص-5

الألم؟السنىاضحرايسب!متى-6

المسي؟السخرحدوثفيالسكريةالموادتناوليساعدكيف-7

احسنى؟االحيطا!شخداماتما-8

السن؟حوالطالرداطيمعلماذا-أ

الس!؟حواليلأمراضالرئيسيالسم!ماأ-"

وعيوب)أمراضالأسنانان!:.الاصطئاعيةالأسئان

الأسان(.طب)فروعالأسنانطبالأ!نان(؟

وميناؤهافيهامدينةوأكبرباراجوايعاصمةأسسديون

نهرضفتيعلىباراجوايجنوبىفيتقع.اشئيسي

نهرويصب.الأرجنتينمنينحدرالذيباراجواي

مديخةيصلانالنهرانوهذانبارانا.نهرفيلاراجوايمما

حوالييمتدمائيبمجرىالأطلسيبالمحيطأسعنسيون

517.455سكانهاعدديبلغجنوبا.كيلومتر1)005

الاستعماريةالن!يةعلىأسنسيونمركزصمموقد

المركزية.الساحةحولتلتفمجمعاتمعالأسبانية

حروبأبطالذكرىيخلدالذيالأبطالنصبويواجه

فيالتجاريالمركزويقع،الرئيسيةالساحةباراجواي

نهرمنوبالقرب.الساحةلهذهالغربيالشمال

وساحةالحكموقصرأسنسيونكاتدرائيةتقعباراجواي

الجزءفيالنهرعلىالجماركمكاتبوتقع.العدالة

المدينة.منالقديم

أررافئ،الجوهاأسنسيونفيالعامطوالالنباتاتوتنمو

الاستعمارعهدمنذقائمةقليلةبيوتهناكتزالولا

بنىوقدبهو.علىمنزلكلحجراتوتفتح،الأسباني

أسنسيونسكانمعظمولكنفارهةليوتاالاثرياءبعض

المنزلالمدينةخارجويقف.متواضععةبيوتفىيس!سون

رئيسمنصبشغلالذيلوبيزأنطونيولكارلوسالسابق

الانوهوعشر،التاسعالقرنمنتصفخلالباراجواي

جذابةنباتيةحدائقمنهوبالقربالطيعيالتاريخمتحف

.للرحلات
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وهنديةأسبانيةأصولأ!شسيونسكانولمعظم

غوارانيتسمىهنديةولغةالأسبانيةويتكلمون،مختلطة

سواء.حدعلى

النقلعلىرئيسيلشك!!أمشسيوناقتصادويعتمد

المنتجاتوهى،باراجوايصادراتومعظم.البحري

وتقوم.أسنسيونميناءمنتصدر،رئيسيبشكلالزراعية

ومنتجاتاشراعيةالمنتحاتبتصنيعبالمدينةالمصانع

للتصدير.المعدةالأخشاب

عامفيأمشمسيونالأسبانيونالمستعمرونأس!

حكومةمقرالمدينةظلت،أم617عاموإلى.أم537

الجنوبية.لأمري!صاالشرقيالجنوبفيالأممبانيةالمستعمرات

نالتأنمسذباراجوايعاصمةأمشسيونأصبحتوقد

.أم181عامفيأسبانياعناستقلالهاالأمة

بعدعلىالأطلسىالمحيطجنوبفيجزيرةأسش!ن

وحواشهيلانةسانتغربيشمالكماأ،001حوالي

بريطانياإلىم!صيتهاوتعودالا!شواء.خطجنوبيكم008

هيلانة.سانتانظر:.هيلانةسانتإدارةتحتوتقع

1)005حواليس!!انهاوعدد2،كم88مساحةوتغطي

وطائرأصبحريةاالسلاحفلتوالدأرضوالجزيرة.نسمة

البحر.خطاف

هـ،277-407)لرحيماعبد،الإسنوي

بنحسنبنعبدالرحيم،الدينجمالأم(.37.أ-403

مؤرخمحدثشافعيأصوليفقيه.الإمشويالأمويعلي

فينشأبها.هـعاشنشأومصرصعيدفيبإمشا،ولد.نحوي

عمادأخوهو!!انصالحا،عالماأبوهكانفقدبمعلمبيت

عمهوكانأ!ماتمؤعدةلهفقيهاالحسنبنالدين

سليمانالدينمحييخالهوكذاعالما،عليبنالرحيمعبد

الخاصةالبيئةلهذهكانوقدأ!لماء.امنالإسخويجعفربن

إضافة،العلمينبوغهفيالأثرأكبرالإمشويبهانشأالتي

بكرأبيعنالفقهأخذفقدبمعنهمالعلمأخذأفاضللشيوخ

الكافيعبدبنوعلى،السنباطيومحمد،الزنكلوني

فقد.رفيعةعلميةمكانةالإسنويتبوأ.وغيرهمالسبكي

شملحتى،ملموسلش!سلالعلمفيهازدهرعصرفيعاش

أضلقيشبابهفىالقاهرةقدمأنهإلىإضافةبهانشأالتيأجلدةا

حيث،زمنهفيعلميانشاطاالقاهرةشهدتوقد.العلم

اشتىوالن!صاتال!صارثإثرالعلماءأنظارمحطأصبحت

،والشام،أحراقافيالمغولأيديعلىسواءبالمسلمينحلت

نشاطهالإلمحنويتولى.الأندلسباالنصارىأيديعلىأو

فقد،القاهرةفيكانتالتيالمدارسمنكثيرفيالعلمي

والشريفيةوالفاضليةأغار!سيةواوالملكيةالأقبغاويةفيدرس

فيجامعأشهروهوطولونابنلجامعدرسكما،الفخرية

الإسلاميةالم!ضبةالإسنوياثرى.الوقتذلكفيالقاهرة

عولالومنهاجشرحفيالسولنهايةمها:كثيرةبمؤلفات

الطالبينمنهاجعلىالأصولزوائدبمالأعولعلمإلى

زوائدفيالتنقيح؟للشيرازيالتنبيهحضا!شرح،أطنووي

إيضاحبمالمسائلألغازفيالمحافلطراز،التنبيهتصحيح

أوهامفيالهداية؟والمشكلالخنثىأحكامفيالمشكل

بممالكلابنالتسهيلشرح؟مالكابنألفيةشرح؟الكفاية

أنوارشرح؟الحاجبفابنعروشرحفيالراغبنهاية

الشافعية.طبقاتبمللبيضاويالتنزيل

هـ،96476)6الدينعماد،الإسنوي

عمربنعليبنالحسنبنمحمدأم(.6912363

الدين.بعماديلقب.الإسنائيأوالإسنويالأمويالقرشي

بيتفيمصرصعيدفيبإسناوأ!د.أصوفيشاشعيفقيه

الفرائضعلمأخذوعنهعائاأبوهحصانفقدوفضلعلم

وخالهأيضاعالماالدينجمالأخوهوكاد،والحساب

عنالعلموأخذ،القاهرةإلىرحلأحلماء.امنأسدينامحيى

شرفعنالعلموأخذلالشامحماةإلىرحلث!شيوخها

الأشياءعنالتعبيرحسنفصيحانظاراكان.البارزيالدين

القضاءفيالنيابةتولىورعاديناالرشيقةبالألفاظالدقيقة

علىتدلمصنفاتعدةله.بمنوفثم،بالقاهرةمصرفي

ولهالنظر،علمفيالمعتبرمنها:،صنففيماوتمكنهتبحره

فىالقلوبحياةكتابالتصوففيولهجيد،شرحعليه

علىالردفيكتابوله،المحبوبإلىالوصولكيفية

الأصولعلمفيالوصولمنهاجعلىوشرح،النصارى

الشفامختصروله.الدينجمالأحوهأكمله،للبيضاوي

.بالقاهرةتوفي.عياضللقاضي

-؟هـ،172؟)الدينلور،الإسئوي

فقيه.الإسنويعليبناللههبةبنإبراهيمأم(.321

بها.ونشأبمصربإسناولد.المذهبشافعينحويأصولي

الدينبهاءعلىفتفقهللعلمطلباالقاهرةإلىرحلثم

علىوالنحو،الأصفهانيعلىالفقهأصولوقرأ،القفطي

،وأسيوط،بإخميمالقضاءولي.النحاسبنالدينبهاء

له.لائملومةاللهفىيخضىلاالحقفيصلبا.كانوقوص

لمحيالوجيزمختصربمالوسيطمختمرمنها:كثيرةمؤأغات

ابنألفيةشرح،الفقهأعولفيالمنتخبشرح؟الفقه

.بالقاهرةتوفي.مالك

المستمرةال!حشاءبحركاتتتصفحالةالإسهال

نأويمكن.ورخواليناعادةالبرازوي!صن،المنتظمةوغير
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يرافقماوغالبا،والدم،والقيحالخاطعلىيحتوي

الأحشاءحركةفيونقصالتحكمالغثيانالإسهال

البطنية.والتقلصات

وليسمعويلاضطرابعرضاعادةالإسهاليكون

النابخالالتهابهوللإسهالالغالبوالسبب،بعينهمرضا

وأالبكتيرياأوبالفيروساتالملوثالماءأوالغذاءعن

ثم،الغازيالعاملضدبالدفاععادةالجسميقوم.الأوليات

فإنأمر،منيكنومهما.ذلكبعدالإسهاليختفي

التغذيةوسوءالجفافإلىويؤديمزمنايصيرقدالإسهال

هذهمثل.المناعيالجهازوضعفالفيتاميناتونقص

عدةفيشائعةوبائيةتكونأنيمكنالمعديةالإسهالات

الإسهالعنالناجمالسوائلفقدانويقتل.متقدمةدول

تتضمن.العالمأنحاءفىسنوياالاطفالمنالملايينالمعدي

وسرطانالقولونالتهاب،للإسهالالأخرىالأسباب

العصبيةكالحالات،النفسيةللاضطرأباتويمكنالأمعاء.

.الإسهالتسببأن،الخوفأو

تعويضالأولىبالدرجةالإسهالمعالجةتتضمن

استشارةويجب،وأملاحسوائلمنفقدهماالجسم

إذاأو،أيامبضعةمنلأكثرالإسهالامشمرإذاالل!يب

كانتإذاأووالمسنينالصغاروالأطفالالرضعأصاب

.حادةاللإصابة

بمالسوائلفقدانبمالقولونالكوليرابمأيضا:انظر

.الزحار

المناطقفى،الرومانبناهاحواجزالرومائيةالأسوار

كانوا،أم..عاموبحلول.طبيعيةتخومبهايكنلمالتي

برومانياالانيعرففيماالأسوارمنخطبناءمنانتهواقد

بطولأنطونينوسور،هدريانجداربناءذلكوتلاوألمانيا.

باسمالسورانسميوقدبريطانيا.لمقاطعةالشماليالحد

.بيوسوأنطونينوسهدريانهما،الرومانأباطرةمناثنين

الرومانية.الأسوارأشهرالسورانويعد

الغرضولكن.والثوراتالغاراتالأسوارعاقتوقد

الجانبينعلىالموجودةالقبائلتذكيركانمنهاالأساسي

للرومانالأسوارسهلتكما.السادةهمالرومانبأن

الضرائب.وتحصيلالتجارةفيالتحكم

الثانيالقرنمنالعشرينياتفيهدريانجداربناءتم

تانىنهرمصبمنكما17مسافةيمتدوكان.الميلادي

السورمنأجزأءتزالوما.الخليجيسولوايمصبإلى

عندأمتارثلاثةنحوالسوراتساعوكان.الانحتىقائمة

السورطولنصفوكانأمتار.ستةوارتفاعه،القاعدة

منفكانالاخرالنصفأما،كليةالحجارةمنمبنيا

كمأ،6مسافةتبعدالحصونوكانت.والطينالحجارة

بإنجلترا.لسسكسفىالقديمبيفنسىحصنببقاياتحيطحجريةأسوار

الرومانية،القلعةهدهبنيتوقد.م52"عامنحوإلىتاريخهاويرجع

أنحسروقد.الشاطئمنالقريبةالجزرمنمجموعةمايوماكادفيما

السنين.منمئاتعدةمنذعنهاالبحر

نصفكلمراقبةأبراجوجودمعالعسور،امتدادعلى

اخرخندقخلفهومن،خندقالسورأماموكانكيلومتر.

ذلكالحصونأشهرومنأمتار.ثلاثةعمقهاتساعاأكثر

فيهكسام،منقريئاهاولممتدز،فىيقعالذيالحصن

كشفوقد.المتحدةبالمملكةهامبرلاندنورثمقاطعة

قريبابنيتفندولانداتسمىسكنيةقريةعنالآثارعلماء

الحصن.من

منالشسرينياتفىإنجلتراشمالىعبربيهدريانالإمبراطورسور

ضخم.سوريربطهاحصينةموابعمنويتكون.الميلاديالثانيالقرن

51.بينيزاوحبارتفاع،الاماكنبعضفىقائمةالسوربقاياتزالوما

دوقها.بالسيريسمحوعرضهاأم8،و
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الثانيالقرنمنالأربعينياتفيأنطونينسوربناءتم

شيدوقد.منهأبسطوهو،هدريانجدارشماليالميلادي

كم.06طولهويبلغ،الطينمن

حتىالسقوطمنهدريانجدارعلىالرومانوحافظ

منأنطونينسورحمايةعنعجزواعندمام،121عام

بجنوبيالانيعرفمماانطلقتالتيالبقطغارات

ثم،بعنايةهدريانجداربناءذلكبعدوأعادواأسكتلندأ.

ودافعوا،الميلاديالرالغأ!رنافيأخريينمرتينبناءهأعادوا

.م004عاممنمايقربإلىعنه

الجاهديةفىتقامكانتأدبيةمنتدياتالعربأسوا!

والثقافيةالدينيةالعربحياةفيمهفادوراأدت،والإسلام

هذهبأشهرتعريفيليوفيما.والاجتماعيةوالاقتصادية

وآثارها.وأهدافهاوتواريحهاوأماكنهاالأسواق

،سوقفيهويشترىيباعالذيللمحليقالتعريفها.

تذكروهيإليها،وتساقتجلبالتجارةلأنبذلكسميت

وتؤنث.

المدنفيت!صنالتىوهي،ثابتةإماالعربوأسواق

فيتعقدالتيزهىبمموسميةوإما،السكنوأماكنوالقرى

أحرب.اجزيرةمنمتناترةمواضعفيوتقع،معينةمواسم

منمايجاورهعلىمقتصراالأسواقهذهبعضوكان

ومنهاوغيرها،والشحراليمامةوحجرهجركسوقالقرى

مثلكلهاالجزيرةأطرافمنالناسإليهتفدعافاكانما

تعقدالتيالموسميةالأسواقهناوالمقصود.عكاظسوق

.الناسويقصدهامعينةأيامفي

منشيءكلالأسواقهذهفييباعأهدافها.

كالزبيبالأصنافالختلفةوالس!التجارةعروض

والبرودوالطيبوالورسوالأدموالسمنوالزيتوالتمر

فيهايباعأيضاالرقيقكانكما،اختلافهعلىوالحيوان

.ويشترى

فقدوحدها،للتجارةتقصدالأسواقهذهتكنولم

ويتفاخرونالأشعارفيهيتناشدونأدبياملتقىكانت

من،المتنافسينبينيفصلونحكاملهموكان.ويتنافرون

قبةلهتضربكانتالذيالذبيانيالنابغةأشهرهم

أيضعاالحكامومنالشعراء.بينفيحكمأدممنحمراء

حابسبنوالأقرعزرارةبنوحاجبصيفيبنأكثم

بنوصفوانطال!وأبوالمطلبوعبدال!ببنوعامر

وغيرهم.أمية

ظهورحتىالجاهليةفيالعربأسواقأشعهرأشهرها.

مجنة،وسوقالمجاز،ذيوسوق،عكاظسوقالإسلام

العرليةالجزيرةأنغيرعنها،الحديثومشفصلوالمربد،

أهمها:من،الموسحيةالاسواقمنعدداعرفت

العراقبينمهمةطرقملتقىكانتالجندلذومةسو!

إلىالأولربيعشهروموسمها،العربوجزيرةوالشام

الحالية.الجوفمدينةوموقعها،نصفه

هجرمدينةمنقريببالبحرينحصنالمشقرسوق

.الاخرةجمادىفيسوقهوتعقد

الذيالتمرلعموقوهي،البحرينأرضمنهجرسوق

الاخر.ربيعفىوتعقدالمثلبهيضرب

هجرمنالفراغبعدالعربتقصدهاغمانسوق

تجارةفيهاوتجتمع.الأولىحمادىآخرحتىبهاويقيمون

.العربتحارةمعوالحبشةفارسوأ!ندا

منوليستالقديمةتهامةسوقهيخباشةسوق

الخبرفيوردوقد،رجبشهرفيتقامحيثالحجأسواق

اللهرضي،خديجةالسيدةبتجارةدخلهاع!ممرالرسولأن

.مرةعنها،

وتعقدبعمانالبحرعلىمدينةأعمروهيصحارسوق

رجب.في

عدنبينالجنوبىالساحلهووالشحرالشحرسوو

منالنصففيوتعقدوالبر،البحرتجارمقصدوهيوعمان

.شعبان

وتقامالشحرسوقبعدالعربإليهايرحلعدنسوق

رمضاد.منالأولالعشرمدة

.آخرهإلىرمضانمنتصفمنتستمرصنعاءسو!

وربما،القعدةذيمنتصففيوتعقدحضرموتسو!

هذهإلىبعضهمفيتوجهواحديومفيوعكاظهيأقيمت

تلك.إلىوبعضهبم

هي:،فأربعةالإطلاقعلىالأسواقهذهاشهرأما

تجتمعكانتالعربلأنبذلكسميت.عكاظسوق

ويغلبه،يقهره:أيالمفاخرةفيبعضابعضهمفيعكظفيها

فىللنظرالناساحتباسوهوالتعكظمنمأخوذةأنهاأو

أمورهم.

الطائفإلىوهي،والطائفمكةل!تع!ساظلمسوقتقع

إلىالقعدةذيأولمنيوماعشرينتستمروكانت.أقرب

أسواقأشهروهي،ذلكفيخلافعلى،منهالعشرين

.والإسلامالجاهليةفيشأناوأعظمهابلوأعرقهاالعرب

كلفيهايعرض،الجزيرةأهللعامةكبرىتحارةسوقوهي

.والزيوتوالمعادنكالحريرالتجارةعروضمنشيء

كتجارةالجزيرةخارجمنالتجارةإليهاتصلوكانت

ضربحتىمنهاأحفلمجمعللعربيكنولم.فارس

المثل.بذلك

ناحيةكلمنالشعراءفيهايجتمعأدبسوقوعكاظ

القبابلهمتضرب،الذبيانيكالنابغة،محكمونولهم

علقت،عكاظوفي.والأدبالشعرفيالفصلهووقولهم
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لأصحابمكاناأيضاوكانت.الشهيراتالسبعالقصائد

ساعدةبنقسيقصدهافكانالإصلاحيةالدعوات

بعظمةويذكرهبمالناسفييخطبكانالذيالإيادي

فيهذاقسارأىص!هيدالرسولأنالأخباريونوذكر.الخالق

يدعووغيرهاالسوقهذهظ!ت!الرسولقصدوقد.عكاظ

دعاهمفيمنوكان،الإلمملامإلىالمواسميحضركانمن

أمرهاأولفيقبولآدعوتهتجدولبم،صعصعةبنعامربنو

له.اللهتمكينمنماكانكانثم

وثقيفعيلانبنلقيسالسوقهذهشؤونوكانت

قريمقتنزلهاوكانتعشار،فيهاليسعامةسوقوهى

أحياءمنوطوائفوالأحابيشوغطفانوهوازنوخزاعة

وعمانواليمامةوالبحرينالعراقمنيؤمونها،العرب

وغيرها.واليمن

سنةعشرةببضعالفيلعامبعدالسوقهذهاتخذت

الخوارجحركةهـبظهورأ92ممنةبعدشأنهاتضاءلثم

.وهجرتذلكبعدفخربق،الحرورية

وأ،الجنونأوالجنمنمشتقاسمها.مجنةسوق

.ومياهجمالذاتكانتوقد،البستانهيالتيالجنة

أيامنافيفاطمةواديوهو،الظهرانبمرمكةباسفلوتعقد

العشربهاويقيمونعكاظبعدإليهاالناسيذهب.هذه

فينتقلواالحجةذيهلاليرواحتىالقعدةذيمنالمتبقية

يذمنيوماعشرينبهايقيمونكانواوقيلالمجاز.ذيإلى

للحج.ألمجازذيإلىينتقلواأنقبلالقعدة

وكان،كنانةارضمنوأرضهالكنانةالعسوقوهذه

وهذه.متاعمنالأسواقتلكإلىيجلبماإليهايجلب

أنهاإلآالمجازوذيعكاظمنشأناأقلكانتوإنالسوق

منهموتتمتعالعربمنالمحرميننظرفيمعهماتستوي

العربمنوغيرهاقريشكانتحتىبالاحترامجميعا

إلآألمجازوذيومجنةعكاظسوقتحضروالالملم:تقول

.لمءلحجبامحريهما

الحجيجإجازةلأنبذلكلممميتالمجاز.ذيسوق

منأميالثلاثةمسافةعلىوهي.عرفاتإلىمنهاتكون

مكةبينبمنىهيوقيل.كبكبجبلبناحيةعرفات

وهمهذيلديارمنالسوقوهذهبعيد.غيروهووعرفات

الحجةذويهلحينالمسوقهذهتقوموجيرانها.أهلها

حتىبهاويقيمونإليها،مجنةسوقمنالناسفينصرف

بذلكسمي،الترويةيوموهو،الحجةذيمنالثامناليوم

للمرحلةأوعيتهمويملؤونالماءمنفيهيرتوونكانوالأنهم

ماء.بهاليسعرفةلأنالتالية

وترجع،عكاظبعدالأهميةفىالسوقهذهوتأتي

وفودتؤمها،الحكلندهممواسممنأنهاإلىأهميتها

منأوالأخرىالأسواقشهدممنالعربسائرمنالحجاج

البيعمنغيرهافييجريمافيهاويجرييشهدها.لم

فيوردوقد.والمفادأةوالمفاخرةالأشعاروتناشدوالشراء

دينإلىداعياالمواسمفييؤمهاكانعدبأرصلأنافي

مشغولونفالناسالعهد،أولصاغيةأذانايجدلموإنالحق

عهدوا.بما

فيتقع،الإسلامبعدالعربأسواقأشهرالمربد.سوق

ايضاوالمربدومربطها،الإبلمحبسوالمربد:.البصرةمدينة

.الغبرةإلىلونوالربدة،فيشمصفيهيربدلأنهالتمربيدر

وكان،للبيعفيهتربدمتسئللإبلهذاالبصرةومربد

إذاحتىالراشدينالخلفاءأياممنذللإبلسوقاالأصلفي

المجالمم!فيهتتخذعامةسوقاوصاراتسعالأمويينعهدكان

يتوسطهاالحلقاتفيهوتتعدديومكلالناسإليهاويخرج

يتناشدون،الناسوسائرالأشرافويؤمهوالرجازالشعراء

فىكبيرشأنلهوكانويتشاورونويتهاجونولمجفاخرون

"العراقالهاشمىسلي!انبنجعفرقالحتىالعصرذلك

وداريالبصرةعينوالمربدالعراقعينوالبصرةالدنياعين

البصرةخربتحتىهذامجدهعلىوظلالمربد".عين

ثلاثةنحوالبصرةوبينبينهوصارفخربعمرانهاوتقلص

معجمفيهذاذكرالذيالحمويياقوتعهدعلىأميال

شأنمنقريباللغةفيعطمشأنللمربدوكان.البلدان

العربية،الجزيرةوسطفىبموقعهعكاظامتيازلولاعكاظ

لهكانفقدأمرمنيكنومهما.العجمةمناطقعنوبعده

يعبالفصحاءكانحيث،والأدباللغةفيالكبيرأثره

الفصاحاتيجمعونالعلماءالرواةوأعلام،الأعراب

قواعدهمعليهاالنحاةأسرالتيالشواهدويتصيدون

بنرؤبةمثلالرجازحلقاتفيهكانتكماوأصلحوها.

والفرزدقجريرمثلوالشعراء،العجليالنجموأبيالعجاج

ساحةأيضاالمربدوكان.الن!يريوالراعىالرمةوذي

انظر:.النقائضهوالشعرفنونمنخطرلفنمشهورة

الشعر.

الأولالعهدحتىوغرضهرسالتهيؤديالمربدواستمر

مكانةورثالذيالسوقهووالمربد.العباسيالعصرمن

بالجزيرةحللماالإسلاملأن،محلهوحلعكاظسوق

الفتوحإلىالناسلانصرافالشعرشأنضعفالعربية

أمرفتضاءل،الدينوأحكاموالسنةبالقرانوأنشغالهم

العلماءقبلةفكانيتنامي،البصرةمربدوأخذعكاظسوق

يسمعونماويدونونمرتاديهعنيأخذونوالشعراح!،

.عصورهأزهىتلكفكانت

اللغةفىالأسواقهذهأثرت.العربأسواقأثر

القبائل،لهجاتتقريبعلىفعملتكبيراتأثيراوالأدب

الذيهو-المربدعدا-الأسواقهذهعليقريشقياموكان

وتصبح،الرسميةكاللهجةتصبحلانالقرشميةاللغةهيأ
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يسمعونكانوالأنهم،الأعلىالمكانفتتبوأ،أفصئاللغات

وينفونالحسنفيختاروناختلافهاعلىالقبائللغات

لنزولوتهيأتنقيةوأصبحتلغتهمخلصتحتى،القبيح

بها.القرآن

لأنبمالدينفيبارزأثرالأسواقلهذهكانكما

ذلكعنفشج،الحرمأهلقري!بإمامةتقومكلهاالمناسك

إلىهذا،والعاداتالدينفيوتوحيداللغةفيتوحيد

محتلفمنالسلعتنويعرالاقتصاديالانتعاشجانب

علىالمشجعوكان.والحبشةوالهندوفارسالجزيرةأنحاء

الأمنفكانالحرمالأشهرفىتعقدأنهاالأسواقهذهقصد

قاصدوها.و!ضرمرتادوها،فأمنمكفولآفيها

الشعر،؟الإسلامقبلالعرب،العربأيضا:انظر

.العربأيامبمالأدب،العربي

النيللنهرالشرقيةالضفةتمكللىمصريةمدينةأسوا!

كم،096بمسافةأ!اهرةاعنتبعدحيثمصر،جنوبي

صوبامتداذاال!جيرةالمصريةالمدنأكثرتعدبذلكوهي

أ!الياموبالسدوبينبيسهاالمسافةتتجاوزلاإذ،الجنوب

مصربينأسمياسيةادالحدرخطوبنوبينهاكم،ا3

جهاتبباقييربطهالذلك.كم025حواليوالسودان

توجد-الحديديةاسحككخطوطمنجيدةشبكةمصر

كم-ثمانيةبمسافةالمدينةجنوبيالحديديةالسككمحطة

النقلإلىبالإضافة،النهريةوالخطوطالمرصوفةوالطرق

رئيسي.مطارأسوانفىيوجدحيثالجوي

سوانوهيقديمةكلمةمنمشتقأسوانالمدينةاسم

تجاريامركزاتشكلالمدينةكانتحيث،التجارةتعني

وكلمصربينيربطالذيالطريقعلى،القدممنذمه!ا

شهرةاكتسبتالمدينةأنيعنيمماوإثيوليا،السودانم!

لمصرجنوبيةبوابةكونهابحكماسشينآلافمنذتجارية

جنوبيفيالجغرافىموقعهاوبح!صم(.الفراعنةأيابم)منذ

مياهارتفاعمنسوبلقياسالنيلمقياسفيهاشيدمصر.

مياهفيضان-الفيضانحالةيحددالذيموقعها،عندالميل

البلادإلىالواردةالمياهكفايةمستوىيحددوبالتالي-النيل

والملاحة.الشربوأغراضاكراىؤأج!لمن

أسوانعندالنيللمجرىالغربيةالضفةعلىوتقع

مدافنمنعددفيهاوجدالتيالجرانيتيةالتلالبعض

عصريإلىترجعالتي،الفراعنةعهدمنالنبلاء

النيلمجرىفىويوجد.والوسطىالقديمةالدولتين

وتنتشر.إلفنتينجزيرةأهمهاجزرعدةالمدينةبنطاق

الفراعنةاستغلهاالتيالجرانيتيةالصخورألمموانبيئةفى

نهرامتدادطولعلىالمنتشرةوألاثارالتماثيلبناءفى

أعدادالمدينةإقليمفيتوجدكمامصر.فىالني!

مصرعهودإلىترجعالتيوالاثارأطعابدامنكبيرة

ضريحإلىبالإضافة،والرومانيةوالإغريقيةالفرعونية

الإلممماعيليةللطائفةالروحيالزعيمالثالثخانأغا

عامماتحققوهوأسوأنفيجثتهبدفنأوصىالذي

علىيقعالبناءضرلمتميزفيدفنهتمحينام589

.أسوانفيالنيلنهرضفة

تممصريةمدينةأسوان

لسهرالشرقيةالضفةعلى

اليل.
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كوطاقةتوليديتمكمامصر.حموبيالنيلمياهلحجزشاؤهتمأسوانسد

ثمانيةبمسافةالمدينةمنالجنوبإلىأسوانسدبناءتم

وقتالنيلمياهتخزينأجلمن،ام209عامكيلومترات

خلالوالملاحةالزرأعةأغراضفيوامحتغلالهافيضانه

أجلومن،التاليالفيضانموسمبدءوقبيلالسنةشهور

عامالأولىبممرتينتعليتهتمتالتخزينيةطاقتهزيادة

الخزنمنسوببلغحتىأم349عاموالثانيةام129

النهر،قاعمنسوبفوقم(38)حواليقدمأ6.42

بليون3.5حواليالتخزينيةطاقتهبلغتوبذلك

الملحقةالكهرباءتوليدمحطةتشغيلوتم،مترمكعب

.ام069عامأسوانبخزان

الجنوبإلىالعاليأسوانسدالنيلمجرىعلىشيد

وتكلف،ام689عامكم8بمسافةالقديمأسوانسدمن

السدأرتفاعويصل،أمريكيدولارمليارمنأكثرآنذاك

أقدما2!565وطولهام(1)1قدما364حواليالعالي

متربليون164نحوالتخزينيةطاقتهوتبينم(3ر083)

جنوبيالعالىالسدأمامالختزنةالمياهوأوجدت.مكعب

بحيرةباسمتعرفالعذبةالمياهمنضخمةبحيرةأسوان

كم،048لمسافةوالجنوبالشمالبينتمتدوهيناصر،

ويمتد،مكعبمتربليون155نحوالتخزينيةسعتهاوتبلغ

طولمن-أسوانمحافظةحدودفي-مصرأراضيداخل

والصناعية.السكانيةللاحتياجاتئية

أكم(6)0المسافةباقيأماكم،032نحوناصربحيرة

بحيرةالجزءهذاويسمىالسودانحدودداخلفتمتد

النوبة.

واسعةمساحاتغمرإلىالعاليأسوانسدبناءأدى

معبدنقلحتممماالختزنة،المياهبفع!الأراضىمن

015حوالينقلتمكماكلال،مو!إلىالشهيرسنبلأبو

أمبوكوممنطقةإلىالسدمنطقةمنمصريفردألف

كم،48بمسافةأسوانمنالشمالإلىالواقعةالجديدة

العسدمياهغمرتهالذيالإقليمسكاننقلإلىبالإضافة

خشممشروعفىتوطينهموإعادةالسودانداخلالعالى

وإثيوبيا.السودانبنالسياسيةالحدودخطقربالقربة

علىالكاملةالسيوةالعاليأسوانسدبناءفوائدمن

طويلةزمنيةلمددالمياهوتخزين،النيلنهرفيضانات

كلفيوالشربوالملاحةالزراعةأغراضفيواستخدامها

منهتستفيدحيث،الخصوصوجهعلىوالسودانمصرمن

تصنيععلىالقائمةالصناعيةالمنشآتخاصةبصورة

الصناعاتجانبإلى،والكيميائياتوالأسمدةالألومنيوم

الختلفة.المعدنية

ألف022حالياأسوانمدينةسكانعددويبلغ

فيالاقتصاديةالأنشطةرواجذلكعلىساعد،لسمة
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تشك!حيث،بالمسياحةالمتعلقةتلكوخصوصاالمدينة

أعدادسنوياإليهتفدناجحا،شتويامنتجعاحالياأسوان

سواء.حدعلىالمصريينومنالسياحمنكبيرة

.بحيرةناصر،،العاليأسوانسدمصر،أيضا:الو

الأسواني.سليمابنانظر:.سليمابنالأسوالي،

والصوء(.ا!لوادل!)الع!قةاللون:انظر.الأسود

م(.496؟-هـ،75؟)يزيدبنالأسود

عمرو،أبو،القدوة،الإمام،قيسبنيزيدبنالأسود

مخضرفا،وكان.أستابعيناأغقهاءا.أحدالكوفي،أضخعيا

.واللإسلامالجاهليةأدرك

وطائفة،وعائشةوبلالجب!بنمعاذعنحدث

إبراهيموأخوه،عبداشحمنابمه:عنهوحدث.معواهم

حجاجا.قواما،صواما،وغيرههـا.ح!ان،والشعبي،الخخعي

.وعمرةحجةبينما،ثمانينالأسودحج:إمعحاقأبوقال

والثقة،،والعلمالجلاأسةفيالأجدعبنمسروقنظيروهو

والسن.

فضلاتبتسخ!تتصنعتدوي!مادةالعا!جيالأسود

ويعنيالطلاء.فيوتستعملأشظاياواالغبارمنالعاج

منمسحوقوهوالناعمالعظميالفحمكذلكالمصطلح

الألوانإزالةفيالعظميالفحمويستعمل.المحروقةالعظام

ملونة.ومادةالسوائلمن

الأنباء،جمعوكالاتأكبرإحدىبرسأ!شييتد

المشحدة،بالولاياتللأنباءالعامتينالوكالتينوإحدى

.اليونايتدبرسهيوال!حرى

الصحافة)مؤسسةبرسالأسوشييتدووكالة

ويمتلكها.ربحيةغيرتعاونيةمنظمة(المتحدةوالإذاعات

.المتحدةالولاياتفيصحفي005.1نحوويديرها

إذاعةمحطة0075إلىإضافة-الأعضاءهؤلاءويستقب!!

.والإذاعاتالصحافةمؤسسةمنالأخبار-وتلفاز

منوالإذاعاتالمطبوعاتفيمشارك.0058ويستخدم

متوافرةالخدمةوهذهالأخبار.خدماتقطرا511

.لغاتبمستللمشتركين

الضوئيةوالصوروالأفلامالأخبارالوكالةهذهتقدم

منفيهاالمشتركينمعظماويتلقىفيها.أطمشترك!ت

طوالالأخبارأجلدانامنغيرهاومنالمتحدةالولايات

وتقوم.الصناعيةالأقماربومعاطةوذلكاليومساعات

الصوربإرلحمالالمؤسعسةهذهفيالليزريةالصورخدمات

تقومكماالتلفاز.ومحطاتوالمجلاتالصحفمنلكثير

علىمكتوبشكلفىإخباريةمطوعاتدإرسالالمؤسسة

منالنوعوهذا.بالمنازلقراءتهايمكنالتيالتلفازشساشات

السلكي.التلفازشركاتببثهتقومالأخبار

نيويوركمدينةفيصحفستكونتهاالوكالةوهذه

الخدمةهذهالصحفهذهألسستوقد،أم848عام

الأخبارجمععلىتصرفهاكانتالتيالمبالغتلكلتدخر

-اليوم-المؤسسةوأصئلهذه)التلغراف(.البرقبوساطة

رئاسةتزالولا.العالمأرجاءح!لفيللأخبارمكتبا022

.نيويوركبمدينةالمؤسسة

الهندفيإمبراطورأشمهر.(..مق232-)؟أسوكا

.مق722عاممنماورياإمبراطوريةحكمفقد،القديمة

ألحموكاوكانأشوكا.أحياناويسمىماتأنإلىتقريبا

الحاكمة.ماورياسلالةأسسالذيتشاندراجوبتاحفيد

عافا،2!لمدةالهندشماليبيندوسارا،،أبوهحكموقد

وبعد.المنطقةكلفيواستقرارسلامسنواتكلهاوكانت

يحصلحتىحرباليخوضأسوكااضطربيسدوساراموت

.العرشعلى

فىمملكتهبتولمسيعقامشرساحربياقائداأسو!ساكان

فيالمظفرةحملاتهفىواستمر،جمنة-الجانجنهريوادي

عاموانتصر.سنواتثمانيلمدةالهندوشرقيحنوبي

وهوللهند،الشرقيبالساحلكالينجاإقليمعلى.مق261

أوريسا.باسمحاليايعرفالذيالإقليم

حياتهفيتحولنقطةكالينجافيأسوكاانتصاروأصبح

000.001نحوجيوشهقتلتفقد،حكمهفترةوفي

معركةفيآخرشخص051).00نحووأسرتشخص،

الأبطالأولئكلمقتلبالأسفأسوكاشعروقد.المعاركمن

وكره،الحربإيقاففقرر-كالينجاحماة-الشجعان

الامميويين،جيرانهإلىسلامبعثاتبإرسالوبدأ.القتال

الرغموعلى.وسومطرةبورماحتىالبعثاتهذهووصلت

التيالبوذيةاعتنقأنهإلآلالميلاد،هندوممياكانأسوكاأنمن

نأوأقسم.القديمةالهندوسيةالمعتقداتمنكثيرمعتتعارض

الدارما،يدعىالذيالبوذيبالقانونحكمهعلىيحافظ

تخلىقدأسوكاأنورغم.والسلامللتقوىيدعوقانونوهو

كبيربجيشاحتفظقدفإنه،الفتوحاتفيطموحاتهعن

المغيرين.ضدمملكتهليحمي

تكونأنينبغىالملكواجباتبأنيؤمنأسوكاكان

والمتعةوالا!شرخاءوالترويحالترفيهعلىالأسبقيةلها

وقام،وزرائهلاستشاراتالليالييسهركانولهذا،والنوم

نظامإنشاءبهاقامالتيالإصلاحاتومن.إصلاحاتبعدة

وصفللأراضيضرائبونظام،قويمدنيةخدمة

للتعرفالسريةللاستخباراتنظاماأنشأكما،بالعدالة
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أصبحتسارناثفيأسوكاأعمدةعلىالحجرمناللنحوتةالأسود

للهند.الوطنىالرمز

شعبكةوكانت.بأولأولأواحتياجاتهمقومهمشاعرعلى

منالمعلوماتوتجمعأوامرهتوصلالاستخباراتهذه

العاصمةفيحكمهمقروكان.المملكةأرجاءأقصى

يدخلونرسلهوكانبيهار.فيباتناالانوهىباتاليبوترا

الأبوابتغلقأنبعدليلامنهاويخرجونالعاصمةهذه

سرعةلهموفرتالتيالأنفاقخلالمنوذلكالعطمة،

والسلامة.الحركة

للمسافرين،امشراحاتبهاامنةطرقاأسوكابنى

،للحيواناتبيطريةوأخرىللناسمستشفياتوبنى

النقاباتسلطةوحددونظمها،الدوليةالتجارةوشجع

الزراعةودعم،لتغييراتهنتيجةنشأتالتيالتجارية

والتصريف،للريمحسنةطرقاشملتثوريةبأفكار

وبعدالفقراء،للمزارعينالدولةمنإعاناتقدمكما

التيللأراضيملاكاالمزارعونأصبحسنواتخمس

يزرعونها.كانوا

تكنولمأمموكا،عصرفيالمدنتسويرنظامانتشر

القرىبعضشملتبلالكبيرةالمدنعلىقاصرةالأسوار

تستخدممداخلالأسوارولهذهالهند.شماليفي

يحيطكانالذيالضخمالجدارطولبلغوقد.للدخول

والعلماءوالجندالدولةموظفووكان.كم04ليبوترابباتا

عاشوقد.بالحصىالمغطاةالمدينةطرقفييمرونوالنبلاء

بنيتوقد.واسعةحدائقلهامستقلةبيوتفيالأثرياء

المكاتب-تجمعىشكلفي-الملكيالقصرحول

المؤسساتمنوغيرها،للسفنالعامةوالصالات،الحكومية

يحدثأسوكاكانحيثعامةمنطقةوللقصر.الثقافية

وعائلته،الإمبراطورلسكنخاصةومنطقة،الناس

الجزء.هذافىأيضاوالخزأنةالأسلحةوكانت.ومساعديه

وتوقير،العنفنبذعلىبتأكيدهاالبوذيةالتعاليمقادت

ورغمنباتب،.ليكونواوحاشيتهأسوكاالحياةأشكالكل

وطبقها،أظهرهاقدألمسوكاأنإلاقديمةالتعاليمهذهأن

الإمبراطوريةفيالجيدةوالحكومةوالعدالةالسلاموحقق

حتىواستمرتالهندفيقامتالتيالموحدةالشاسعة

البريطانيين.قدوم

كبيرعددعلىبكتابتهاأمرقوانينهأسوكاينشرولكي

مترا.21نحوبعضهاارتفاعبلغالتيالحجريةالأعمدةمن

أرسلبل،مملكتهأرجاءسائرفيالأعمدةهذهووزع

منهاأعمدةعشرةتزالولا.مملكتهخارجإلىبعضها

منبالقربسارناثفيوأشهرها،اليومحتىموجودة

الصخورمنمنحوتةبأسودمتوجةالأعمدةوهذه.بنارس

العالممنإليناوصلتالتيالمنحوتاتأدقبأنهاوتوصف

الأعمدةهذهعلىأسوكاماكتبهبعضقراءةويمكن.القديم

نقشها.علىسنة2/...مضىرغم

فيالبوذيةانتشارفيكبيردورأسوكالشهرةكان

وبعدأيضا.وشرقيهاآسياشرقيجنوبمنكلفيعصره

معابدتزالفلاهذاورغم،للهندوسيةالهندعادت،موته

أصبحتحيثالهندفيمنتشرةستوباالمسماةالبوذية

فىالمعابدمنعدداأسوكابنىوقد.الناسيؤمهامزارات

وفاته،منسنة05بعدانتهتقدمملكتهأنورغم.عهده

فكرتهبقيتكما،بقيتقدالهندتوحيدفيفكرتهأنإلا

أصبحتسنة0002منأكثرمروروبعد.العنفنبذفي

فىتأثيراالاحتجاجأسلحةأكثرالعنفنبذفيفكرته

هذهمثلضوءوفى.الاستقلاللنيلالهنودكفاح

أسوكاكتاباتعلىالمنحوتةالأسوداختيارفإن،التطورات

للغاية.موفقاكانللهندلتصئرمزا

إمبراطورية.،ماوريا:أيضاانظر
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المتعاالحديمةأغدممةاالحياةاجصأساتعرضادآسيويينلشارعينصورتان

أ!تلةعرلا!شتعد،أسلاشخميلس!كامتلما(،اليصى)الصورةبالهمد

عرلية،ملاسرايىهـى(اصورة)اشيوطوأه!!دلكلميبماآحرور،آمحيويون

اسلا

ثلثتحتلتكادوس!صانا.مساحةالقاراتأكبراسدا

اسياتمتد.سكانهأخماسثلاثةحواليوبها.العالميابسة

ويقعشرقا،الهادئالمحيطإلىغرباوأوروباإفريقيامن

المتجمد.الشماليالقطبمنطقةفيالقارةضعمالأقصى

المشبعةالاستوائيةالمنطقةفيالجنوبفيالعمياوتنتهي

الاستواء.خطمنبالقرببالبخار

ذإ،الطبيعيةمعالمهافىآسياأخرىقارةأيتعادللا

وأكبرالأنهاروأطول،العالمفيالجبالأعلىببعضتتميز

الغاباتوأكثف،والهضمابوالسهولالصحاري

وأكثرهاالعالمفىالأماكنأعلىبهايوجدكما،وايلأدغال

إلى-جبالهاأعلى-إيفرستحبلارتفاعويصلانخفاضا.

نيبالبنالحدودامتدادعلىس!إلبحرفوقم)8488

فيانخفاضاالمناطقأكثرالميتالبحرساحلويعد.والتبت

علىم993بحواليالبحرمستوىويمبت،العانم

.وال!ردنالمحتلةفلسط!تبينالحدود

إث--.؟ط(-(؟!-!

باتناكأهالىالآ!ميويير،مىالكتيريلبص.اغارةافىجنصإلىحهايشة

يلبصليمما،الآسيويينم!الكثيريستحدمهاالتىأ!تيقةااطمرحصات

وأنيقة.حدشههساد!وشسوقودويعملود

العالمدو!أكبرمنبعضاقطرا(4)9آسياأقطارتضما

الروسيالاتحاد:الكبيرةالأقطارهذهمنوأصغرها.

فىأغلبهويقعأوروبا،فيمنهجزءيقعالذيالفيدرالى

من76%نحوأي2،كممليونا7منأكثرويغكلآسيا،

الذيالاشتراكيةالسوفييتيةالجمهورياتاتحادمساحة

دولثلاثهناكلكن.ام199عامأواصرهتفككت

مساحةتبلغوسنغافورةالمالديفوجزرالبحرين:آسيوية

فيدولةأكبرالصينوتعد.2كم078منأقلمنهاكل

نسمة،بليونعددهميبلغإذسكانهابمعددحيثمنالعالم

الاسيويةالاقطارخمسيحوالىسكانتعداديصللابين!ا

نسمة.ملايينخمسةإلى

والصحاري،الغربىالجنوبفىالحارةالصحاريتعتبر

،السكانقليلةمناطقالمتجمدوشمالهاالقارةداخلالباردة

فيكثافةالعالممناطقأكثرمنبعضاأيضابالقارةلكن

السهولوفي،الخصبةالنهريةالأوديةفىوخاصة،السكان
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تاجويعدسطوتهما.والحديثللقديممازالوالتقليد.التجديدبين

رمزاالهند،فيالإسلاميالمعماريعكصالذيالعليا(،)الصورةمحل

الفمىالعرضهذافيالصينيالشبابويرمز.الآسيويةللتقاليد

منكثيرةأجزاءفيالتجديديةالحركاتإلىاليسار(إلى)الصورة

القديمة.الاسالي!منالكثيرتغييرإلىالشبابأولئكويهدفآمميا.

فىبالجليد،مغطاةالبرودةشديدةأرضبينماتتراوحآسياأراضي

الجنوبفيالشاسةوالصحاري(السفلى)الصورةالشمالأقصى

منالرنةحيوانالكثيرونيربيسيبيرياوفي(.اليمنى)الصورةالعربي

الغربيالجنوبفىالبدوبعضويعتمد.والنقل،والملبسالغداء،أجل

المتنقلة.الرمالذاتالصحاريفىلنقلهمالحمالعلى
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شرقيوجنوببجنوبالأنهاردلتامناطقوفي،الساحلية

آمميا.وشرق

السكان

فهناك.اصسيا!عيةاالنظمامنللعديدآ!سيادولتخضع

وهخاك.ونيبال،الأردنوا،السعوديةمثلملايةدول

بعضوفي،وفيتنامأ!هيز،افيكماشيوعيةح!صمات

العربيةوالإماراتوقوالبحرينويحكم.الأخرىالأقطار

جمهوريةنظمظلفيتعيمز!دولوهناك.شيوخالمتحدة

يونعسرقادةاستولىوقد.وغيرهماوالفلبينالهندمنها

.اباتالاضص!إوأعلاق!!اأوقاتفيكثيرةآمميويةدولعلى

ص!!اختلا!بعضعنبعضهمالآمميويونيختلف

ناحيةمنكثيرايختلفونفهمابمالقارةفيالاخرعنشيء

وأساليب،أسدينيةاومعتقداتهما،ولغاتهموعاداتهمأسلافهم

ستةفىتتناولالمقالةكمذهصانالفروقلهذهونظراحياتهما

حياتهم.أسلوبأقسام

تبدأأدقبلمحنة005/5مسذآسيافيالحضارةبدأت

تفوقت،والوسطىأغديمةأالأزمسةوفيلكثير.الغربفي

أحلمي،واوالثقافىالاقتصاديالتطورفىالغربعلىاسيا

فىالأولىاأخطهماازضعوارالمدد،أولياتالآمميويونشيدفقد

ال!صابة،اخترعواوأضخار،اوالمزارع!تأولوكانوا،القانون

الأدياناحلىظثرتآسيارحابوفي.الآدابأقدموابتدعوا

بنوعيسىموسىتعالىاللهفبعث،بالعالمالسماويةال!برى

كما.وسلامهاللهصلواتعليهمعبداللهبنومحمدمريم

،الورقالاسيويوناحترعوقد،وكونفوشيوسبوذافيهاظو

الطباعة.وحروف،المغنطيسيةوالبوصلة

تدهورفترةفيآسيادخلت،أم005عامحواليفي

الأوروليونفغزاسريعا،تقدماالغرببدأبينما،اقتصادي

موجزةحقائق

إلىالشرثمر:المسافاتأبعد2كم44)874لأ...:المساحة

حوافي،الحو!إلىالسما،تومنك!،0079حوالي،العرب

ك!.أ2!.77:الساحل.كم8لم6!"

سحمة.53)00000.57أم699تقديراتحسب:السكان

2./كمسمة97.السكانيةالكشافة

أدنىالمحر!ستوىلمحوثم4888إيفرمتارتفاعأعلى:الارتفاع

السحر.سطحمستوىلىدوم993حوافي،الميتالححرساحلارتفاع

راعروس،،شالىتيانإلبورر،:الرئيسيةالجبال!لاسل:الطبيعيةالمعالم

الهملايا،،كيليان،كوطولى،اسجكن،كراكورم،ألطاي،!متا!دوي

،ديواإيرا،و!أآمور،:الرئي!ةلأنهارا.لوفىللوصا،وكوشهد

ليا،،لحاغا،تالمرا،لسحداسلوير،،ري،حلةد،بوتراهمارا

حودي،؟الصحاريأهمحميسي.،يانجتسيهواج،ميمام،مي!صج،

.ثومحصا،قمقرل،الخاليالربعتاكل!كاد،

قالرا.94الأقطار:عدد

عشرالسادسالقرنينبينالفترةفيآمميامنكبيرةأجزاء

الميلاديين.عشروالتاسع

فترةأثناءوالغربآسيابينألاقتصاديةالفجوةاتسعت

الأوروبيوناطورفقد.الأوروبىالاستعماريالحكم

وشرعوا،بمصمانعهمالإنتاجنظمأجةالشماأمريكاومواطنو

للزراعة.الأخرىوالمعيناتاشراعيةالالاتيستخدمون

،جديدةوظائفتوفيرع!ىالتطوراتهذهوساعدت

تطورلمبينما،معيشتهممستوىفتحسن،الإنتاجوزيادة

فبقيتصخاعاتهامناليسيررإاسوىالآسيويةأ!الدر

يدويةأدواتيستخدمونمزارعوهاوظ!!،زراعيةبلادا

عتيقةزراعيةأجب:أسا

مستمرا،مازالسكانيانفجارتسببالأثناء،تلكفي

مماكبيرةزيادةوالغربآسيافيالسكانعددزيادةفي

ذلكإلىوما،والمدارسوالوظائفالغذاءمنالمزيدتطلب

،الاقتصادينموهبفضل،الغربولكن.ضرورياتمن

عنالناجمةالمشكلاتمعالجةعلىاسيامنأقدركان

السكاني.الانفجار

خلالاستقلالهاالمستعمرةآسياأقطارمعظهمنالت

ناضل،الحينذلكومنذ.الميلاديأصشريناأغرنامشصص

بالتوسعمعيشتهممستوىرفعسبيلفيالآسيوي!تمنكثير

النمومعدلوإبطاء،الزراعةوتحس!تأ!هشاعاتافي

الآلمميويةالدولفيالسياسيةالمنازعاتل!ش.أعس!صانيا

.النضالهذاصعوبةإلىمزيداأضافت

صارتام(9-45أ)939الثانيةالعالميةالحرببعد

الشيوعية"وغيرالشيوعيةالدولبينللصراعمركزاآسيا

الحكوماتبينقتالنشب،الآسيويةالدولمنكثيرففى

يحلوأأنحاولواالذينوالشيوعيينالجديدةالمستقلة

لهايكنلمالتى،القديمةالصراعاتأدتكمامحلها.

القتالإلى،الشيوعيينوعيرالشيوعيينبينبالصراععلاقة

آسيا-،تواجهثمومن.الاسيويينمنكثيرةجماعاتبين

في،والتهديداتالحروب-مستمرةتكونتكادلصفة

.الأخرىمشكلاتهاحلفيهتحاولالذيالوقت

3./000557لأ...منيقربماآمسيافييعيش

فيالصينوتفوق،العالمسكانمن%06قرابةأونسمة

ويعيشالهند،تليها،العالمفيآخرقوأيمواطنيهاعدد

البلدين.هذينفيالعالمسكانثلثحوالي

التوزيععنمجملةفكرةالمقالةمنالقسمهذالنايقدم

للجماعاتعامةبصحورةيعرضكمااسيا،فيالسكاني

ثم،واللغاتوالديانات،العرقيةوالجماعات،السلالية

آسيا،فىالمعيشةأكلاطالستةأقسامهافيالمقالةتورد

تعيشالتيالاسيويةالشعوبعنتفصيلاأكثرومعلومات

.القارةمناطقمنالعديدفي



فيآسياسكانتوزيعافترضنالو.السكانتوريع

فىنسمة97علىمالايزيدهناكلكانالقارةأرجاءكل

،البرودةشديدالمناطقبعضلكنالمرب!الكيلومتر

وذأو،الجدبفىغايةوبعضها،الحرارةشديدوبعضها

لمسكانيةكثافةدونيحولالذيالأمر،جبليةطبيعة

فيفيعيشونألاسيويين،منالعظمىالأغلبيةأما.عالية

حيث،السواحلمنبالقربأوالجبالأوالأنهارأودية

لكسبالأسماكصيدأو،الأرضبفلاحةيعملون

مناطقبينمنتعداسيامنأخرىأجزاءوثمة.عيشهم

كونج،وهونغ،بنغلادشومنهاسكاناالأكثرالعالم

الهند،منكبيروجزء،الصينوشرق،وسنغافورة

هذهفيإندونيسيا.فيجاوةوجزيرة،اليابانومعظم

وفي،الكبيرةالمدنفيالناسملايينيتجمعالمناطق

فىالالافأوالمئاتيعيشحيثكثيرةريفيةمناطق

مربع.متركيلوكل

عددمنالسلاليةالمجموعةتتكون.السلاليةالجماعات

طبيعيةسماتأوالبشرةلونفيمتقاربينالناسمنكبير

ثلاثإلىالبشركلالإنسانعلماءصنفوقد.أخرى

كلينتمىالثلاثةالأجناسلنظريةطبقا.سلاليةجماعات

المغولي-أو-البشرةأبيض-القوقازيالجنسإلىإمافرد

البعضومازال-البشرةأسود-الزنجيأو-البشرةأصفر

فيالإنسانعلماءمعظملكن،التصنيفبهذايأخذون

علمي.غيررأيأنهاعتبارعلى؟يرفضونهالعشرينالقرن

واتسعةفيالناسكلالعلماءهؤلاءمعظميصنفوأليوم،

رئيسية.جغرافيةأجناسعشرة

الأقطارسكانمعظميعدالثلاثةالأجناسلنظريةطبقا

شرقا-الهندذلكفيبما-لآ!مياالغربيالطرففيالواقعة

مغوليين.الهندشرقيالاسيويينمعظميعدبينما،قوقازيين

اسيا،فيتعيشالزنوجمنصغيرةمجموعاتوهناك

غينيامثلجزروفيالملايو،جزيرةشبهفيأسا!ميةوبصفة

منالشرقىالجنوبيالجزءفيوسومطرةوالفلبين،الجديدة

.لقارةا

معظماالسلاليللتصنيفالجغرافيالنظامويضع

وأالهنديةأوالأوروبةالجنسيةالمجموعةفيالامميويين

المجموعةالأوروبيةالسلاليةالمجموعاتوتشبه.الآسيوية

حسبآسيويونفهم،الثلاثةالأجناسنظريةفىالقوقازية

الاسيويةالسلاليةالمجموعةأفرادويتضمن.الجغرافيالنظام

جنوبفمعوبومعظم،والكوريين،واليابانيين،الصينيين

البشرية.الأجناسانظر:الميا.شرقي

منكبيرةمجموعاتوجوديمثل.العرقيةالجماعات

آسيا.لسكانالمهمةالس!اتإحدىالعرقيةالمجموعات

الناسمنكبيرةمجموعةمنالعرقيةالمجموعةوتتكون

7!اأآسيا

الجسميةالمجموعاتم!العديدإلىالكتيرةالآسيويةالشعوبتنتمى

بعضعنعامةفكرة(أدلاه)الصوروتقدم،واللغويةوالدينيةوالعرقية

الآ!ميوية.الشعو!

حليجيةامرأة

الهندجموبمن!تاة

يابانيةامرأة

روسيةامرأة

أردليجمدي

الهندشمالمنشاب

التبتمنراع
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الواحدةاللغةتوحدوقد،الثقافيةخلفيته!فيمتماثلين

هذه!صلأو،المشتركونوالاسلاف،الواحدةوالديانة

العرقية.المجموعةأفرادبنمجت!عةالعوامل

منهاالكبيرةالعرقيةالجماعاتمنالعشراتبآ!ميا

.عديدةجماعاتبهيوجدقدواحدفقطر.والصغيرة

الغربي،الجنوبعرببآسياعرقيةجماعاتأكبروتتضمن

الجماعاتوتمد.أسثرقافىوالصينيينالهند،وهندوس

القواعدترميخكماالانتماء،بشعورأفرادهاالعرقية

والدينيةالفنيةالتقاليدعلىلهماوتحافظلأفرادهاالسلوكية

تقاليد.منذلكإشىوما

الحر:بتنشبقدآسيامنكثيرةأجزاءففيذلكمع

وب!تالواحد،أسلداداخلفىالعرقيةالحماعاتبينوالنزاعات

مشكلاتمنالاستعمارخلفمادسببالختلفة،الأقطار

وفي.الشرعي!تأصحالهالغيرالأراضىومنحهحدودية

العرقيةالجماعاتبينالحروبتضمنتالشرينالقرنخلال

واليونانيينواليهود،العرببينمنهاكانماآمميافى

والصينيين.الملايووأهلوالمسلم!ت،والهندوس،والأتراك

العلاقاتتوترإلىأسياشالعرقيةالجماعاتبينالقتاليؤدي

بينها.الاتحادزعزعةعنهينجمكمابلدانها،بن

آ!ميا،فيكلهاأصسماويةاالدياناتظهرت.الديانات

أصدياناتاخاتموهووال!!لام،والنصرانية،اليهوديةوهي

البوذيةمث!السماويةغيرالعقائدنشأتكما.السماوية

أيضا.آسيافيأطاويةوأوالشنتووالهندوسيةوالكونفوشية

مقالةوفياهستقلةمقالاتهافىالدياناتهذهتطوروسنتالغ

الدين.

الديانةوهى،بالهندوسيةالاسيويينمنكثيريدين

.ونيبالالهندفيالرئيسية

الأخرىالدياناتأتباععددهمفيالمسلمونيفوق

أولحمعجغرافيا،،الإسلاميأتيإذبمالهندوسيةباستثناح!

الطرففيالآ!ميويينفمعظم.القارةفيانتشاراالأديان

يدينكما،مسلمونباكستانفيوشرقاآسيامنالغرلي

هذا.لالإسلامبنغلادشوأهلالإندونيسيينمعظم

جنوبأرجاءكلفىالمنتشرينالمسلمينإلىلإضافةلي

)سابقا(الاشتراكيةالسوفييتيةالجمهورياتاتحادوسط

الصين.وغربي

ولهاآمميا،شرقيبجنوبالرئيسيةالديانةالبوذيةتعد

أتباعاهناكأنكماآسيا،شرقيفيكثيرونأتباعأيضا

ديانةالشنتووتعد.الصينفيوالطاويةللكونفوشيةكثيرين

البوذيةب!تالاسيويينمنالكثيرويجمع،اليابانفيمهمة

.الدياناتهذهمنأكثرأوأخرىوديانة

فيرئيسيةديانة،الأياممنيومفيالنصرانيةتكنلم

منوقليل،والفلبينقبرصسكانمعظماالآنويعتنقهاآمميا.

السوفييتيالاتحادمنالامميويوالجزءأجنانشعب

أ!سابة!(.)ا

عائقاآسيافيالمحليةواللهجاتأطغاتاتمتل.اللغات

إحدىأهالىيستطيعلاإذ،الاتصالسبيلفيكبيرا

فيجيرانهممعالتحدث،القارةمناطهتبعضفي،القرى

أهالىلمجكلمالمثالسبيلفعلى.أميالبضعةعنهمتبعدقرية

لغة375منأكثر-الهندولاياتإحدىبرادش!-مدهيا

وأ!جة.

فصائلتسعفياللغاتكلالخبراءمنكثيريصمف

فيماالمجموعاتهذهكللغاتوتستحدم.رئيسيةلغوية

آسيا.فيواسعنطاقعلى،الإفريقيةعدا

جنوبفيالرئيسيةاللغةوهي،العربيةأطغةاتنت!

منأكثريتحدثهاالتيالعبريةأطعةاو!!ذلكآسيا،غربى

الأسرةإلى،المحتلةفلسطينفييهوديملالينثلاثة

واللغاتالروسيةاللغةأما)السامية(،الإفريقية-الآسيوية

وباكستانوإيرانالهندوشماللأفغانستانالرئيسية

هندوأورولية.لغات-الإنجليزيةكاللغة-فهيوسريلانكا

مجموعةإلىالهندجنوبىفيالرئيسيةاللغاتوتنتمي

الآسيويالجزءفيالرئيسيةاللغاتأما.الدرافيديةاللغات

وفي-الروسيةبخلاف-الفيدرالىالروسيالاتحادمن

واللغة.والألتيةالأوراليةالأسرةمنفهيوتركيامنغوليا

التى،التيبتيةالصينيةالأسرةباالرئيسيةاللعةهىأ!ينيةا

وتنتمي.والطاويةواللاويةأ!بورميةاأطغاتاأيضاتتضمن

إلى،الفيتناميةواللغةالخمير،كلغةأسياشرفيجنوبلغات

الواقعةالجزرأبناءمعظمويتكلم.المونخميريةالأسرة

ضمنهاومنبولينيزية،-الملايولغاتآسياشرقيجنوب

اليابانيةاللغتانوتؤلف.والفلبينيةوالملاويةالإندونيسية

اللغة.انظر:.والكوريةاليابانيةاللغويةالأسرةوالكورية

آسياغربيجنوبفيالمعيشةأنماط

مليون7حوالىتبلغمساحةآسياغربيجنوبيغطي

الدولالجزءهذاويضم.القارةمن%61حواليأو2كم

وشرقيشماليالتسعوالدولالعربيةالجزيرةشسبهفىالسبع

أكبروهى-السعوديةالعربيةالمملكةوتشغل.الجزيرةشبه

شبهثلثيحوالي-المساحةحيثمنالمنطقةفيدولة

البحرينهىالجزيرةبشبهالأخرىوالدول.الجزيرة

واليمن.المتحدةالعربيةوالإماراتوقطروعمانوالكولت

المحتلةوفلسطينوالعراقوإيرانوقبرصأفغانستانأما

شبهنطاقخارجفتقعوتركياوسورياولبنانوالأردن

سيناء،جزيرةشمبهاسياغربىجنوبيضمكما.الجزيرة

الإفريقى،المصريالقطرمنالشرقيالشماليوالركن

المح!ي.الفلسطينيالحكمتحتظلقطاعوهو،غزةوقطاع
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كلتاام679عاماحتلتقدالإسرائيليةالقواتوكانت

الإسرائيلية.العربيةالحربأثناءالمنطقتين

ولاآسياغربيجنوبمنكبيراجزءاالصحراءتغطي

فيالماءوجودويندر،للغايةقليلةأمطارمموىبهايسقط

يعملونالسكانمعظمفإنهذاورغم.المنطقةهذهمعظم

وفى،السواحلامتدادعلىالمزارعونويتكدس.بالمزارع

للمحاصيل.كافياالماءيكونحيثوالجبالالأنهارأودية

الكثافةتبلغإذ،السكانفقليلةالشاسعةالصحاريأما

72علىيزيدلاماككل،آسيا،غربىبجنوبالسكانية

المربع.الكيلومترفينسمة

الاسيويونيعيشأين
اللونويبين.الاسيويةالمدنكبرتعبنوأير،يعيشونأينالخريط!هذهوتوضيح.سكالاالقاراتأكثرآسياقارةتعد

للزراعة.الأرضوصلاحيةالمناخلاعتدالتمتازماطقفيمعظمهمويعيش،،لسكانالاهلةالمناطقالداكن

الكبرىالحضريةالمناطق

ساك!ملايينخمسةمنأكثر.

ملعون02-5

مليون2منأقل5

!!ل!لم

!

سابول!

طوكبو"

بيونج!عوهاغو-س

،؟اوساكا

شنغها،

تأسهالمحيض

اء.الهادكأ

.،3أ،غببم

كع!!ءص،،!*دا-،

ص!!ضرب!ا---كير-5

كأ3كاص.ثورةط

،!!!"،

ء3لا

فىلأشخاصا

المربعالكم

79منأكثر

48-79

01-84

01-أ

واحدمنأ!ل

فيالأشخاص

مربعميلكل

025أكترص

125-025

25-125

2-25

من2أقل
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المستقلةدالآشويةالدول

صمةالعا++نلسكااالمساحةلاسما

المربعمتربالكيلوالمربعبالميل

صب5!2700073لا51672003(يةمميولآا)نليحابىدأ

عمار33304لا...88؟!4745364دردلاا

يفانير11008620006183د.هرمينياأ

أبي!تل610807702000/1795(المحتلة)لملسطينإسرائيل

لص!91)8241525222560002494دنستالغاأ

اضيأبو2713200683000.005.2اطتحدةالعربيةالإمارات

ظصط691لا10007415لأ4!7لأ371785264()الآسيويةونيسياندإ

طشقسد32لأ803لا...47271004،744لىورلعستاأ

طهراد392636000/8461000،37046نيراإ

بادآسلامإ0697000276381!2377035كستاربا

مةلماا6000،895!4624البحري!

بيحوانسريلمدر2!،!...هلا3101765برو،ي

دكا711لا449لا...431!8!5د795لحعلادش!

تمو1671لأ...3567100564بوتاد

رابحون72216278567600020574!رما

لال!صك3111815113.1500083658تا!لالد

تاسيه3500060712لأ18131089تايوار

أشحاباد48810018840000624د5تركماستان

نقرةأ37716210545700010545(الآسيولمجة)تركيا

تبليسي06212360550005425()الآمميويةحورحيا

موسكو82940006672100036313!08(لاسموية)اروصيا

كولومبو5581!...3325201656سريلاكا

ار،ص9،98200048.2.2000.6248.1!6السعوديةا!ربيةاالمملحة

!شغافورة382816000.778/2سسعافورة

محتمقد7/41!17081/581000،8لا4!8سوريا

لكير9911)064،"..275،9لم6963876لا.41أ!كإتا

دوشانبى550014310005516لأ052طاحكستان

بعداد43296125035400022412العراق

مسقط920280006030001522غماد

هالوي57؟82....386133ا06.821فيتنام

مانيلا08351100000300095507الفلمين

نيقو!ميا000،247!175.3152ضص

الدوحة11000.095لأ514/4437قطر

أصطمه35520010066952000568.61()الآسيويةكاراحستان

لهبموم79896350811000.1669كمبوديا

شمكيك475.4لأ...891لم76005لم046كيرحستان

.!ميؤول54/ء61،"..!!532387632الحنوبيةكوريا

ياجبيوج42)64538.0210007.03)953الشماليةكوريا

لكويتا702،لم...978681871الكويت

فيالتيادهلا.51لم...236)284.19008للاوس

بيروت3لا510/4023.01000008لبمان

لامبوركوالا31.271758/932000.532.02!ماليزيا

القاهرة2443241706000/822)الآميوية(مصر

ماليه511682000.552)حزر(المالديى

لاتورأولاط1000065،2؟6284060050665محغوليا

سدوتماكا02لا041000.318لأ16345797لنيبا

نيودلهس308،749لا...62،1095،782/3!633لهندا

طوحصيو023،621لا...668541108773دبالياا

صنعاء006،61لأ.،.578،302990،274ليمرا

الموسوعة.!ىمحمصلةمظلةلهالأقطارهدهسقطركلقي

اللتحدة.الأسومىرسميةحكويةمصادرس!ستقاةأرقاءآحرعرالجةمأ!69سحةتقديراتحسصدال!ط+3

التالية.احالميةااررو!لعداستقلاا!ا،ا!ثاقيالأقطارأمام!قصميةتماشوارا.تاريحهصالتمايىم!الريد!عرشةالقعرهداحولاءالمقاالطر/

الاستقلالتاريخ

!!

!4

99
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79

!4

99

49

79

89

!7

489

!54

469

016

719

199

!53

!19

489

!48

619

!94
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آسيافيالتبعيةأقاليم

العاصمةالسكانالمساحةالاسم

المربعبالكيلومترالمربعبالميل

عزة0/071""641378++عزةقطاع

فكتوريا5لم00،972"2لم621.1619كونجهوج

ماكاو97551000.436.ماكاو

63222086.5000/005.1كا!الغرديةالضفة

الموسوعة.كطمقالةلهها،مدرحللدكل-

.المتحدةالأمرسرسميةحكويةمصادرم!أرقامعلىميمارهىقلهوماأم699عامتقديراتحس!احسكادا-

سالقا.المصريةالادارةتحت++

المحلى.الملسطيىلالح!3أحرائهالعصتتصتعش!3

السياسيالوفح

مأ499حتىالإسرائيلىالاحتلالتحت

مأ799عامحتىبريطاليةتمعية

برتغالىإقليم

الإسرائيليالاحتلالتحت

المدنإلىوالافتقارالزراعيةالأراضيقلةوتحول

جنوبدولبعضفيالاقتصاديالتقدمدونالصناعية

تباشيرتحمل-الصحراءحتى-ضالأرلكنآسيا.غربي

النفط-منضخمةبكمياتتجودإذ؟للمستقبلالأمل

جنوبحكوماتوتستغل.بالمنطقةطبيعيموردأنفس

وإقامةالأراضيامشزراعفينفطهابعضاسياغربي

المعيشةمستوىلرفعوالصناعيةالزراعيةالمشروعات

بأقطارها.والنهوض

من7%أونسمةمليون522حوالييعيش.السكان

ويصنفاسيا،غربيجنوبفيآسياسكانمجموع

قوقازيون،أنهمعلىالجغرافيالأجناسنظامفيمعظمهم

وشميز.الأوروبيونإليهاينتميالتيالسلالةنفسوهى

أكثرببشرة،بشريةكمجموعة،الغربيالجنوبآسيويو

الجنص!منالأخرىالشعوبمنسواداأكثروشعرسمرة

فىالأمريكيينومعظمالأوروبيينيشملالذي،الأوروبي

الأمريكتين.

فيالسكانأغلبيةالعربيةالعرقيةالمجموعةأفراديشكل

بالجنوبعشرةالسبعالاسيويةالدولمندولةعشرةاثنتي

الواقعةالثمانىالدولهيعشرةالاثنتاالدولوهذه.الغربي

،والأردن،العراقإلىباللإضافة،العربجزيرةشبهفى

الإسلامي،والدينالعربيةاللغةوتوحدوسوريا.،ولبنان

جنوبفيالعربملايينبينوالتاريخيةالثقافيةوالخلفية

آسيا.غربي

فىالعربيةالجزيرةلشبهفيالأوائلالعربعاش

ي!!لام،لي!لأيهحمدالننبعثوقد.القديمةالعصور

ونشر،الميلاديالسابعالقرنفيإليهبالدعوةاللهوأمره

انظر:.كثيرةبلادفىالعربيةالحياةوعمالإسلامأتباعه

.العرب

غربيم!كبيراحزءاتعطهيالصحاري

صالحةغيرقاحلةأراضوهيآسيا،

للزراعة.
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اسيا

السياسيةالخريطة

عاصمة

أخرىمدن

جبل

نو

قناة

الدوليةالحدودليمرجغاليستهدهـالحريطة

اء!ه!!يرأج!------صأمرور

العئمكااورو

ف،ئ!حاتخاىآسماحم!يبر

(!ابم!*-،زطعالس

ا!ا!لئ!ا3!؟،،رصء!3س!زر-جم!سخمه!

3--لوشيانأجرر

المتحدةيه)الو!يات

بحر-

جزيرشبه

كامشاتكا

جزركأ

كوريلىلم

إ؟

مز-هوكالج!

7ءسابو

هونش!

باالياا

طو"

لوكو

وا2ة

!لا!ج.جرر

1!لا!1بويير

لشركى+ا:1-2\ص.)خ-

لم!-"صكرر\\1ت*.ص..نامارباجزرلأ

ص-!-سض؟:الشمالية

هـهص-ء7-صصء-\\\لم!حدهأا)الو!لا!ئدلهاإلمحبطا

آ-ء-*تهاصس?!ص--ص-كاء-1ظ!1؟المنحد)أدو!جوا.:لئلدئئمأا!6ءصس

نايواس!خعس!صصصص!..،!9\-حي*9

!صالفلببتنجحر1حء+و1حص الفلراليةقيكرونيزيالايات!1في

)دملونالنلأإ\\2!.3!3ءسءس1\!!

*مانيحي\..1101-ص!1\

؟-،ء!.لاو؟باا!اصص!ر

؟،ءأص-؟خ،3ل!بر

وا!.ناميندلأس-صرخبيللا-يمآ-يرلم؟1لأ

ا!،\\1كا37صصسسمماركلم)\جممولو!ن

\ء*،07-ص-01!/صكبمأايلاندزا

ث!م/،هالملأهيراهلمكصصيمالجليدحج!لرياقك!صنهلا"بر

كا-كا3--ااءح!صحم!"لمأ-!!6!رر--7شحز
-7لاس!و!هحنن-وحم!،!عرص!،لماصء.

و!3أ-/هـ-؟!أصص

27/،ى362أ!ا

إندود-أأ-جم"ئمح!3*ص

لأ!ضا!ربرور"-علأ9أسترافى؟!،ل!

س5!برصر!خسيحهيمحسححيدالثكلمم+،!خ!أسص*ماصصكا-،صلملأ
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الزم!منفترةآسياغربيجنوبفىاليهود،عاشوقد

فيمنهمالكثيروناستقرثم،فلسطينأرضمنجزءفي

وفيالعالما.منأخرىوأجزاءالشماليةوأمريكاأوروبا

حركتهماليهودبدأ،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخر

هذهأدتوقدآسيا.عربىجنوبفيلهموطنلإقامة

منواتخذوا،م4811عامإسرائيلدولةإقامةإلىالحركة

الدولة.هذهلإقامةمقرافلسطين

فلسطينأرضفوقيهوديةدولةإنشاءالعربعارض

فيوالإسرائيليونأ!ربالايزأل،الحينذلكومنذ.العربية

آسياغربيجخوبومازال.حروبعدةقيامإلىأدىنزاع

انظر:العالرا.فيالأساسيةالاضطراباتمناطقأحد

الأوسط.الشرقاليهودبم،إسرائيل

لغاتيتكلمونلأنهمبمساميينواليهودالعربيسمى

الإفريقية-اللغةأسرةمنالسا!ه،المجموعةإلىتنتمي

غربىجنوبمنأصشمالياالجزءفىيوجدولا.الآسيوية

سامية،شعوب-كياوتر،وإيران،وقبرصأفغانستان-آسيا

والإيرانيين،الأفغانيينأسلافلأنبمأساسيةبصفة

فإنقبرصشعبأما.آسياأواسطمنجاءوا،والأتراك

.أتراكمنه%2.و،يونانيونمنه8%0حوالي

فيوالإسلاموالنصرانيةاليهوديةبدأت.الديانات

كلفيالسكانمعظميدينواليومآسيا.غربيجنوب

المناطقبعضعدافيمابالإسلامآسياغربيجنوبدول

واليهودية.الخصرانيةالديانتانفيهاتسودالتى

المحرفتينغيروالنصرانيةاليهوديةمنكلوتتفق

واحد.أسهساال!يمانأيالتوحيد،إلىالدعوةعلىوالإسلام

والرحمةالعدلمراعاةعلىالثلاثةالأديانهذهكدوتؤ

بالخير.والتواصى

جنوبسكاننصفحوالييشتغل.الريفيةالحياة

صحاريالرحلالبدوالافويجوب.بالزراعةآ!مياغربي

.والأغناموالماعزالإبليرعوناسياوجبال

أسلافهم،زيعلىوالبدوالمزارعينمنكثيريحافظ

.والعقالالعباءةالعربمنكثيريلبسالمثالسبيلفعلى

.العربانظر:

أقطاربعضفيوالبدوالمزارعينبعضحياةكانتوإن

نأإلاأسلافهما،حياةتشابهمازالتآ!مياغربيجنوب

العربية)الممدفالخلئالعربىأقطارفيالنفطتدفق

قد(عمان،الإماراتقطر،،البحرين،الكويت،السعودية

اتسعتحيثالأقطار،هذهفيالحياةأنماطمنكثيراغير

الزراعيةالأساليبوامعتخدمت،العمرانيالنموحركة

العربيةالمملكةأصبحت"المثالسبيلوعلى.الحديثة

للقفوبعضالمصدرةالدولمن-ماوقتفي-السعودية

.الخضراواتمثلالأخرىاشراعيةالمحاصيل

سآغربيجنوبوأريافبقرىالعامةالعلاقاتتقوم

نظوفقوالبدوالمزارعينمعظميعيمشإذالتقاليدبمعلى

شوالأبناءوالاباء،فال!جداد،الممتدةالأسرةيسمىقديم

معاؤيعيشونوأسرهمالمتزوجونوالأبناء،المتزوجين

!عكاملةسلطةالأسرةفيرج!!ولأكبر.الأحيانأغلب

جماءمصلحةعنأيضامسؤولوهو،الأسرةأفرادكل

بأسرها.

عربيآحنوبدولكلفيديميةححاعةأكريشكلولىالملسلمون

المسسابعضوتشتهرالمسحد.حولالدييةالمسلمحياةولتمركز

رخرفتها.لبديع،لإيرالىمشهد!ياهسححدهدابيمهاوم!
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حول،أسرتهنطاقخارجالمزأرعروأبطأقوىتتركز

ويحكم،بقبيلتهالبدويروابطأقوىتتركزكما،قرشه

.القرىمعظم،السنكبارمنمكونومجلسرئيس

وتتكونالأسر.بينالمنازعاتتسويةعلىيعملونوهؤلاء

وعادة،العصبناحيةمنمرتبطةأسرمنالبدوقبائلمعظم

الدولفيلثيخلقبعليهويطلق،القبيلةزعيميكونما

عوناويقدمالأسر،بنالخلافاتبحسمويقوم،العربية

قبيلته.أفرادمنللمحتاجينكبيرا

علىآسياغربيجنوبحكوماتمنالكثيريعمل

القروية،المجتمعاتفيبمواطنيهاالاتصالمنالمزيدإقامة

الحديثة،الزراعةأساليببتعليمهمالمناطقبعضفيفتقوم

منعددفيالمدارسوإنشاء،عليهمالأراضيوتوزيع

عنفكرةأهلهاإعطاءعلىيساعدمماالقرويةالمجتمعات

العصرية.الحياة

،العراقفيوبغدادتركيا،فيأنقرةكانت.المدنحياة

قريبةسنواتإلى،إيرانفيوطهرانسوريا،فيودمشق

عدديتجاوزالتيآسياغربيجنوبفىالوحيدةالمدنهي

تركيافيإسطنبولسكانويزيد.نسمةالمليونسكانها

منالأكبرالجزءلكن،نسمةالمليونونصفمليونينعلى

الرياضمدينةوتمثلآسيا.فيمنهأكثرأوروبافييقعالمدينة

نسمةمليونيعلىسكانهاعدديزيدالتيالسعوديةفى

وإيرانالبحرينوقتميز.العربيةالجزيرةشبهفيمدينةأكبر

العربيةوالمملكةوقطرولبنانوالكويتوالأردنوالعراق

بأن،المتحدةالعربيةوالإماراتوتركياوسورياالسعودية

الريفيين.سكانهامنأكثرالحضريينسكانها

تباينعنآسياغربيجنوبمدنمنالكثيريكشف

يرجعقديمقطاعبينتجمعفهي،والقديمالحديثبينكبير

وكانت.حديثوقطاع،السنينمئاتإلىتاريخه

يتبادلحيثتحاريةمراكز،تزالولا،القديمةالقطاعات

الحرفيونيصنعوحيث،السلعوالتجاروالبدو،،المزارعون

فيالنشاطهذامنالكثيرويجريويبيعونها.المنتجات

الأحياءفيوالبيوت.ومزدحمةمكشوفةتجاريةمراكز

القديمةالأحياءوتتميز.الازدحاموشديدةصغيرةالقديمة

الجميلة.مساجدهابكثرةالإسلاميةبالمدن

المدنفتشبهاسياغربيجنوببمدنالحديثةالأحياءأما

تضمعماراتفيهاترتفعإذبمكثيرةنواحفيالحديثةالغربية

هذهتشتملكما.فسيحةشوأرعامتدادعلىومكاتبشققا

إذاعةومحطاتللسينما،ودورمطاراتعلىالقطاعات

تكرير.ومعاملمصانعالمدنببعضيوجدكماوتلفاز،

أتيحتفقدبمالمدنهذهعلىاجتماعيةتغييراتطرأت

المصانع،ولعمال،الأعماللرجالجديدةعملفرص

كيرهم.وآخرينوالمدرسينوالأطباء،الحكومةوموظفي

تقديرتنالكثيرةسلعاستجونآسياغرلىحنوبفياللهرةالحرفيون

سجادةالعاملاتتنسجالصورةوفي.العالممنكثيرةبقاعفيالناس

وروعةجودتهلعلوبالإعجابيحظىالسجادمننوعوهيفار!مية،

الإسلامى.الفنبهااشتهرمتقنةتصميماتبالسحادةو!ر.حماله

مواطنيهالتدريبمدارسهانظمالحكوماتمعظموطورت

أقلالممتدةالأسرةأصبحتكما.جديدةأعمالعلى

الريفية.المناطقفىعليههيعماالمدنفيشيوعا

تجاوزوالمنالمئوية)النسبةالأميةمعدليعد.التعليم

معدلأ(والكتابةالقراءةيستطجعونولاعشرةالخامسةسن

باستثناءوذلكامميا،غربيجنوبأجزاءمعظمفيعاليا

عنالأميةنسبةتقلحيث،ولبنان،وقبرصالبحرين

اسياغربيجنوبدولبعضفىالأميةمعدلأنإلا%.25

أفغانستانفيالمعدلهذاويزيد،%ء.منأكثريبلغ

75%.علىواليمن

اسياغربىجنوبأطفالمعظمكان،التاريخعبر

يتعلمونالصبيةوكان.الدينيالتعليممنماقدرايتلقون
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البناتأما.آبائهممنالرعىأو،الزراعيةأو،المهنيةالحرف

فيولكن.أمهاتهنمنالمنزشالتدبيرمهاراتشعلمنفكن

غربيجنوبدولمعظمأنشأت،العشرينالقرنمنتص!

واليوم.المدنفىوخاصة،الجديدةالمدارسمنالكثيرأسيا

علىلبفهئسنواتبالمدرسةالمدنأطفالمعظملمجعلم

تعليمهمالحاضر،أ!قتافي،منهمالكثيرويواصل،الأقل

نأالواضحومن.بالكلياتثم،الفنيةأوالثانويةبالمدارس

غربيبجنوبالريفيةالمناطقفىبطئاأكثرالتعليمفيالتقدم

مدنها.فىعنهآسيا

فىشهرةالفنونأكثرالإسلامىالفنيعتبر.الفنون

وتبنته،العربطورهفنيأسلوبالإسلاميوالفن.آسيا

اغناازدهروقدفتحها.لهمتمكثيرةدولشعوب

ثأم،006عامحتىتقريئا،م008عاممنذالإسلامى

.ام007عامبعدتدهور

أشهرمنالمساجد،وخاصةالمعماريةالمنشآتتعتبر

فنالمسلمونالفنانونابتدعكما،الإسلامىالفنأمثلة

،الخزفوصناعة،الإيضاحيةوالرسوم،الكتبتجليد

وقد.والتماثيل،والمنسوجاتوالسجاد،،الزجاجيةوالانية

فكان،والحيوانللإنسانوصورتماثيلعملالإسلامحرم

منونماذجأنماطصتيتكونزخرفياأسلوباالفنانونطورأن

الفنون:انف!إأشياء.منذلكإلىوماولمميقانهالنباتأوراق

أضصويرار)الإسلامالتشكيلىالتصوير،الإسلامية

(.التشكيلي

السعوديةالعربيةالمملكةمنشعبيةرقصة

آسياغربيجنوبفنانيمنالكثيرونمازال

يستخدمون-والسجادالخزفصناعومنهم-اشخرفي!ت

تحديثعلىالأدباءعمل.أضقليدياالإسلاميالأسلوب

يكتبونمعظمهمكانالماضيففىآسيا،غرليجنو!أدب

فيعالثتاب،أليومأما،الحاكمةالأسرواالنبلاءحياةعن

أ!شعب.اعامةبينالحياةكثيرون

اسياجنوبىفيالمعيشةأنماط

وأ2،كم4لأ000.044حوالياسياجنوبيشغل

المنطقة.أرباعثلاثةتشغلالهندوتكاد،القارةمن01%

غربيباكستانوتتاخم.أسسدساحوألىباكستانوتممات

هيصغيرةدولخمسا!مياجنوبآوالهند.

،ونيبالوبوتانللهخد،احشرقيةاالحدودوتتاخ!ا،بنغلادش

الشماليةالحدودبمحاذاةمرتفعةجبليةمنطقةفيوتقعان

تقعجزرمنوتتكون،المالديفوجزروسريلانكاللهند،

الهند.جنوبي

أزدحاماالأكثرالعالمأماكنبينمنآسياجنوبيعد

نسمة،بليون25.1منيقربماهناكيعيح!إذبمبالسكان

العالمسكانوخمس،الاسيويينجميعثلثحواليأي

فينعسمة028المنطقةبهذهالسكانكثافةوتبلغ.قاطبة

الكثافةمتوسطأمثالسبعةمنأكثرأيالمردغ،مترال!جلو

آسيا-بجنوبيالرئيسيةالزراعيةوالمنطقةأ-ا.بالعااحسكانيةا

منكثيركازدحاممزدحمة-أ!ندباأجةأ!شمااالسهوأ!وهى

السكانيةالكثافةتصلمثلاأ!ندباك!ضاشمدينة،المدن

كما.المربعالكيلومترفينسمة000.42نحوإلىفيها

نحو،بنغلادشعاصمةدكا،فيالسكانيةالكثافةتصل

المربع.الكيلومترفينسمة000.92

وهناكالخصبةالزراعيةبالأراضيآسياجنوبيمتاز

فإنهذا،ورغم.كثيرةوظيفيةفرصبهاكبيرةمدنعدة

حلآسياجنوبدولوتحاولشديدا.فقراتواجهالمنطقة

وظائفوإيجاد،الزراعيةالأساليببتحسينالمشكلةهذه

هذهفيللسكانالسريعالنموأنعلى.المدنفيجديدة

الفقر.ضدالصراعصعوبةمنيزيدالمنطقة

آسياجنوبسكانمن%76حوالىيعيش.السكان

.باكستانفى%أو.،بنغلادشفى%01ونحوالهند،فى

آسيا.جنوبباقىفىالسكانمن%4منأقلويعيش

الأجناسنظامفيالجنوبيينالآسيويينمعظمويصنف

هنود.أنهمعلى،الجغرافي

آرية،-الهندوألمجموعةهمابالهندمجموعتينوأكبر

ذوياريين-الهندومعظمويعيش.الدرافيديةوالمجموعة

أغلبيةيعيشبينماالهند.شمماليفيالفاتحةالبشرة

.الجنوبفيالسمرةالداكنةالبشرةذويالدرافيديين
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(الصورةيمين)إلىآسياجنوبمنمزارع

حكومى.زراعينصالحبيرإلىيستمع

الفقرمنالحدآسياجنوبحكوماتوتحاول

المزارعينبتزويدبلدانهافىالممتشر

المحمسةوالأسمدةالبذورعنبالمعلومات

منالمن!رهذا.الجديدةالزراعيةوالأساليب

آسيا.لجموبدولةأكبرالهمد،

حوالىاسياأواسطمنالهندآريينالهندوأسلافاجتاح

أما.الآريينيسمونهؤلاءوكان،.مأق005عام

فكانوا،الدقةوجهعلىمعروفغيروأصلهم،الدرافيديون

الانيعيشونولكنهم،الوقتذلكفيالشمالفييعيشون

.الجنوبفى

،الباكستانيونمنهايتألفالتيالكثيرةالجماعاتتضم

وفارسى،،ودرافيديوآري،وعربى،أفغانيأصلمنأناسا

سنهالحساسيابجنوبالأخرىالشعوبوتتضمن.وتركي

شمالمنأسلافهمجاءالذينالمالديفوجزرسريلانكا،

جنوبمنأناسمنسريلانكاتاميليووينحدرالهند.

منوأناساأريين،أسلافهمفيتضمننيبالأهلأماالهند،

ومنغوليا.التيبت

علىمنقسمونآسياجنوبسكانأنالملاحظمن

فلطالمابمالاجتماعيةوالطقة،واللغة،الديانةبتأثيرأنفسهم

الجماعتانوهما-والمسلمينالهندوسبينالخلافاتأثارت

بلبينهما،عنفأحداث-بالمنطقةالرئيسيتانالدينيتان

مأ479عامجديدةدولةإنشاءإلىالخلافاتهذهأدت

الهندوسبينالمذابحلإنهاءومحاولة،باكستانهى

الهندعلىتهيمنوكانت-بريطانياقامت،والمسلمين

،للهندوسالهند،دولتينإلىالهندبتقسيم-وقتذاك

،ضروسأهليةحربأعقابوفي.للمسلمينوباكستان

بنغلادشباسممستقلةدولةالشرقيةباكعستانصارت

.ام719عاموذلك

جنوبشعوبعلىقوياتأثيراأيضا،اللغةاختلافاتتؤثر

منأساساشكونالمثالسبيلعلىالهندولاياتفمعفمأآسيا،

الهنديةالحكومةغيرتوقد.واحدةلغةيتكلمونأناس

تخصصكيجديدةولاياتوأنشأت،الولاياتحدود

الهند.انظر:.ولاشهمخاصةلغاتذاتلجماعات

الناسانقسامعلىالاجتماعيةالطقةتعملعموما،

للطبقةيكونوقدآسيا.جنوبأرجاءكلفيأنفسهمعلى

الذينالهندوسبينالهندفيكبيرةأهميةالاجتماعية

ينتميهندوسيفكلآسيا،جنوبسكانغالبيةيشكلون

مابالهندويوجدطائفةتسمىخاصةاجتماعيةطبقةإلى

طائفة..0003منيقرب

نأعليهمويصعب،ابائهمطائفةإلىالهندوسينتمي

عاداتهاالهندفىطائفةولكل.أعلىطائفةإلىينضموا

الاجتماعيالاتصالمنتحدالعاداتوهذهبها،الخاصة

بينزواجيعقدأنالنادرومن.الأخرىالطوأئفبأفراد

نظامعنالتفاصيلمنللمزيد.مختلفةطوائفمنأفراد

الدينية.الطائفةالهندبمانظر:الهند،فىالطوأئف

منالهنديالشعبمن83%حوالي.الديانات

بنغلادششعبومعظم.المسلمينمن%أوأالهندوس

سريلانكاوتضم.مسلمونوباكستان،المالديفوجزر

وفي.والهندوسوالنصارىوالبوذيينالمسلمينمنخليطا

أما،السكانمن%09حواليالهندوسيمثلنيبال

حواليالبوذيونيمثلبوتانوفى.البوذيينفمنالباقينأغلبية

.الهندوسمنفمعظمهمالباقونأما.الشعبثلثي

الهندفيالرئيسيالدينيالمعتقدبصفتها،للهندوسية

علىالديانةهذهتقومولاآسيا.جنوبفيالأتباعمعظم

الالهة،منبالكثيريؤمنقدفالهندوسيواحد،بإلهالإيمان
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الهند-ابادحيدرفيمكةمسجد

ويعتقدالعليا.أءاالعاروح-براهمامنمختلفةصوروكلها

الاتحادهدفهاروحاالحيةالكائناتلكلأنالهندوسي

جسدإلىجسدمن،الموتبعد،الروحتمضيثمببراهما،

ببراهما.للاتحادأهلالتكونالكمالللروحيتحققحتى

جنوبأهاليمن75%حوالييعيع!.الريفحياة

يمتلكومنها.ضيبةمزارعفيويعملون،القرىفيآسيا

بعضهماوأعن،صعيرةحقولأآلممياجنوبمزارعيمعظم

أثرياء.ملاكمنال!رضيستأجر

جنوبفيالحديثةالزراعيةوالأساليبالالاتأدخلت

الأنواعيستخدمونالمزارعينمنالكثيرمازاللكنآسيا،

كانالتيالفلاحةوطرق،اليدويةالأدواتمننفسها

علىويتعين.السنينمئاتمنذأسلافهمايستخدمها

يوفرواكييكافحواأنآممياجنوبمزارعيمنالكثيردن

أسرمعظمتضمولا.أسرهملإطعاميكفيمامجرد

أيضاتضمبل،فحعسبأطفالعدةآلعمياجنوبمزارعي

.الممتدةالأسرةضمنآخرينأفرادا

منغذائهممعظمعلىآسياجنوبسكانيحصل

والقف!والارز،أسدخن،واكالشعير،،الحبوبمحاصيل

ال!ضيريأك!!ولاوالبازلاء.كالفاصوليا،الخضراواتومن

فهم،بمقدورهمكانولوحتىاللحماالهندوسمن

ذبحها.يحرملذاأرواحا،الحيواناتل!صلأنيعتقدون

الهند.انظر:

الريفيةالمناطقسكانيرتديهاالتيالملابستختلف

قطعةال!ضيرونويلبس،أخرىإلىمنطقةمنآسيابجنوب

أرديةوتسمى.أجسامهمحوليلفونهاالقماشمنكبيرة

الرجالبعضويغطي،الساريالنوعهذامنالنساء

الهند.انظر:.بعمامةرؤوسهم

وأمتلاصقةغالباآمسيابجنوبالقريةبيوتتصطف!

الطين.أوالقرميدمنومبنىصغيرمعظمهاو،متقاربة

مزيذاأهلهيعطيمما،كثيرةقرىفيبيتبكلسورويحيط

والحرية.العزلةمن

آسياجنوبإقليميبينالاتصالمنكبيرقدرهناك

المدنمنغالباالحكومةموظفووينتط!.والحضريالريفي

الأسمدةاستخدامكيفيةالمواطنينلتعليمالقرىإلى

تشييدكيفيةإلىولإرشادهم،الحديثةوالبذوروالمحاريث

أنظمةوإنشاء،الطرقوشق،الصحيةوالعياداتالمدارس

.الطرقبشتىحياتهموتحديث،اشي

كثيراهناكالناسحياةتحسينأح!!منالكفاحيواجه

بل،الماليعوزهاآسياجنوبفح!ضمات،أصعابامن

عليهايتعذرفسوف،المالأرريهاوتوفرفرضأ!حتى

مذهلة.بسرعةيتزايدونأصس!صانامادامأغقراعلىالقضاء

آسيابجنوبالريفأهلمنالكثيرلنفإن،ذلكإلىإضافة

مبررهناكليسبأنهويشعرون،وتقاليدهمبعاداتهميعتزون

وعملهم.حياتهمأسلوبلتغيير

أساسايعدآسيا،جنوبأنمنالرغمعلى.المدنحياة

بومبايوتعتبر.كبيرةمدنعدةبهافإن،ريفيةمنطقة

نسمة،ملايين8حواليسحانهاعددالبالغبالهند،

نسمة،ملايين5قرابةوسكانها،بباحصستان،وكراتشى

ومدينتان،أخرىهنديةمدنتسعأيضا،وهناك.المدنحرأ

مليونمنأكثرمنهاكلس!صانيبلغبباكستانأخرياد

حادتباينعنالأماكنمنقليلةقلةسوىتكشفلا

تكشفكما-والفقراءالأغنياءوبين-والحديتالقديمبين

المناطقمنكثيرابريطانياأنشأتإذاسيا،جنوبمدنعنه

أواخرمنالمنطقةمعظمحكمتفقد.المدنبهذهالجديدة

.الميلاديالعشرينالقرنمنتصفإلىعشرالثامنالقرن

المواطنونعاشالاستعمار،منالفترةهذهوخلال

الحكوماتاستمرتثم،الجديدةالقطاعاتفيالبريطانيون

.الدولمنالعديدامشقلالبعدالمدنإنشاءفيالامحيوية

الامميويينمنوالأثرياءالوسطيالطبقةتعيعقواليوم

وموظفووالأطباء،الاعمالرجالومنهمآسيا،بجنوب

كانالتيالقطاعاتأحدثفي،والمحامونالح!ص!ة،

.البريطانيونيسكنها

الأحياءمنكثيراآسيابجنوبالقديمةالقطاعاتتضم

رخيصمةشققفيالبشرمنالملايينيعيشحيث،الفقيرة

وأالخشبمنأومعدنيةشرائحمنأكواخوفي،مكتظة
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لاحداالأحياءهذهفىوالفقرالتكدسويبلغ.القماش

ينامونفهملذافيه،يعيشونمكاناالبشرآلا!تمعهيجد

اخرمكانأيفيأوالأرصفةوعلى،البيوتمداخلفي

عليه.يعثرون

،المدنحياةتحسيناسياجنوبحكوماتتحاول

الأحياءإزالةمجهوداتهاوتتضمن.أيضاالريفوحياة

أكثرمساكنلتوفيرالتشييدبرامجإلىواللجوء،الفقيرة

التو!عفيبرامجالحكوماتهذهترعىكما.ملاءمة

غيرالعماللتدريب،الوظائفمنالمزيدوتوفيرالصناعة

يتطلبمدينةأيتحسينلكن.الوظائفهذهعلىالمهرة

تعدإذ،كثيرةمشاكلوتواجهه،ضخمةأموالأ

الحالهيكماآسيا،جنوبمدنفيالمواليدمعدلات

الرئيسية،المشاكلمن،أخرىاماكنفىكثيرةمدنفي

حياةوراءسعياالمدنإلىسنوياالريفيينآلافينزحكما

وضعايحققونلاالمطافنهايةفي،ولكنهم،أفضل

أحسن.

،%أ5حواليسريلانكافىالأميةنسبةتبلغ.التعليم

ممن%6ءمنأكثرإلىآسياجنوبباقىفيتصلولكنها

وأالقراءةيستطعونولاعشرةالخامسةسنيتجاوزون

المدرسةإلىالأطفالمنكبيرةأعدادتذهبولا.الكتابة

العملإلىلاضطرارهمأوقريبةمدرسةوجودلعدمإما

أسرهم.لمساعدة

أنشأتالميلاديالعشرينالقرنمنتصفمنذ

والآن.الجديدةالمدارسمنكثيراآسياجنوبحكومات

توفيلالأرو!منهـجمو!ان!مههنديةمدرسةفىفصل

الأطفالصغاريلهولين!اسنا،الأكبرالتلميذاتالمدرسةوتعلمواحد.

ترلوية.بلعب

أدىمماقبلذيمنأكثربالمدارسالأطفالمنالمزيدتحعلم

المزيدإنفاقيتطلبال!مركانوإن،الأميةمعدلهبوطإلى

السريعالنموويزيد،المطلوبةالمدارسكللبناءالأموالمن

تعقيدا.المشكلةللسكان

أنتجفقد،ومتنوعةثريةفنيةتقاليداسيالجنوب.الفنون

منالعديدوأسهم،المسيحزمنقبلرائعاأدباالاريون

هذهوتشمل.الهندوسيةتطويرفىالأدبيةالأعمال

الفلسفيةوالأعمالراماياناومهابهاراتاملحمتيالأعمال

باللغةأعمالهمالاريونآلفوقدوأوبانيشاد.فيداالمسماة

فيهاالفأوروبيةهندولغةأولكانتالتىالسنسكريتية

السنسكريتية.انظر:.أدب

والبوذية،،الإسلام-الثلاثةللأديانوكان

آسيا.جنوبفنونعلىالكبيرأثرها-والهندوسية

لبوذا،التماثيلمنالكثيرالبوذيةالأعمالأهموتتضمن

إسهاماالمسلمونأسهموقد.البوذيةالديانةمؤلسر

محلتاجويعتبر.الإسلاميةالعمارةمجالفيكبيرا

وانظرمحل،تاجانظر:.العالمفيالمبانيأجملأحد

الهندولسشيدوقد.المقالةهذهفيالمبنىهذاصور

منهاالكثيرزخرفةفىوأفاضوا،الحجريةالمعابدبعض

لآلهتهم.بتماثيل

الرقصآسيا:بجنوبالأخرىالهامةالفنونتتضمن

جنوبرقصاتفيالرمزيةالحركاتوتروي،والموسيقى

.المسرحياتمنأحديدافيوتدخلكثيرةحكاياتآلمميا

سلمالاستخدامهاغريبةاسياجنوبموسيقىوتبدو

دولمنكثيرموسيقىفييستخدممايخالفموسيقيا

منالكثيرآسياجنوبأهالىويعزف.والغربالشرق

وهيوالفيناوالسيتارالعودمثلوتريةآلاتعلىموسيقاهم

المزمار.تشبهآلة

أشكالبعضالبريطانيونأدخلالاستعمار،فترةأثناء

إلىوالروايةالغربيةالعمارةذلكفيبما،الغربيالفنمن

يغشىأنآسياجنوبفىالكثيرونوخشيآسيا.جنوب

القرنخلال،يطالبونفبدأوا،النسيانالفنيةتقاليدهم

آسيا.جنوبفنونأشكالإلىبالعودة،الميلاديالعشرين

الفنمنكلتأثيرعنالمنطقةهذهفنيكشفواليوم

الغربي.والفنآسيالجنوبالتقليدي

ثقافةعلىالغرببتأثيريتعلقفيماالعكسحدثثم

أدببدأفقد؟العشرينالقرنمنتصففيآسياجنوب

الغربيين،منكثيراإليهمايجذبانوفلسفتهاآسعياجنوب

بدنيةرياضةوهىواليوجاالسيتارموسيقىفانتشرت

والمعروفينالهندوسالدينيينالمعلمينصيتوذاع.وذهنية

شغفااسياجنوببثقافةالغربشبابوشغفالغوروباممم

كبيرا.
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اسياشرقيجنوبفىالمعيشةأنماط

كم000/001.42حوالىآسياشرقيجنوبيغطي

بالمنطقةالسكانكثافةمعدلويبلغ.القارةمن%9أو

أمثالثلاثةحواليأيالمرلغ،الكيلومترفينعسمة301

تمشرقىجزيرةشبهالمنطقةوتضم.العالمفيالمتوسط

شبهوشرقجنوبالجزروالافالصينوجنوبالهند

.الجزيرة

آسيا،شرقيجنو!معظمامستقلةدولعشرتؤلف

وشيتناموتايلاندولاوسوكمبوديابورمامنها:خمسوتقع

أما،الجزيرةشبهفىجزئئاماليزياوتقع.الجزيرةشبهفي

فىبرونايتقعكمابورنيو.جزيرةفيفيقعالاخرالجزء

آلافمنوالفلبينإندونيسيامنكلوتتكونبورنيو.

ويعد.جزيرة05منفتتكونلحشغافورةأماالجزر،

-الأقيانوسمنجزءاإندونيمسياشرقيأقاصيالجغرافيون

آسيا.منجزءامنهاأكثر-الهادئالمحيطجزر

ذإبمالطبيعيةالمواردمنبفيضآسياشرقيجنوبويحظى

ثمينة.معادنبهات!صمنانتىالاراضيمنكثيراالغاباتتغطى

اضلةمناحصثيرباهـتتميز،الساحليةالمياهفيالأسماكوتتوفر

.المياهمنكبيرة!صمياتوأمطارهاأنهارهاتوفر،الخصبة

وقد-الميلاديعشرالسادسالقرنفىالأوروبيونبدأ

جنوبعلىالسيطرة-بالمنطقةالطبيعيةالثرواتبهرتهم

لم،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخروفيامميا.شرقي

تايلاند.سوىالأوروبىالحكممنلمملمقديكن

منآسياشرقىبجنوبالامميويينمنكثيراستاء

الشعوبهذهوبدأتاستقلالهما،لنيلفناضلواالاستعمار،

سنةالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعدباستقلالهاتظفر

قدمموطئالشيوعيونأحرزنفسهالوقتوفي.أم459

الاستقلالحركاتمنكجزءآسياشرقيجنوبفيلهم

.كثيرةحاللاتفي

حديثةآسياشرقىجنوبحكوماتواجهت

أخرىوجماعاتالشيوعيونبهاقامانتفاضاتالاستقلال

فيالشيوعيونونجح.المنطقةبلدانعلىالاستيلاح!بهدف

عاماستولواثم،أم549عامالشماليةفيتنامعلىالسيوة

لوقتعرفتالتيوكمبوديا،الجنوبيةفيتنامعلىأم759

قتالمنمشواتبعدوذلك،ولاوسكمبوتشياباسمما،

الشماليةفيتنامالشيوعيونالفيتناميونوحدوقدمرير.

منلمزيد.أم769عام-فيتنام-واحدةدولةفىوالجنوبية

.فيتنامحربانظر:فيتنامفىالصراععنالتفاصيل

%41أونسمةمليون437حوالييعيم!.السكان

نظامويصنفآسيا.شرقيجنوبفيالا!ميويينمن

علىآسياشرقيجنوبسكانمعظمالجغرافيالأجناس

فيالأخرىوالشعوبكالصينيينويتميزون،آسيويونأنهم

تبدووأعين،السمرةإلىأوالصحفرةإلىتميلببشرة،الشمال

مائلة.

إلىآسياشرقىبجنوبالامميويينمعظماأسلافجاء

قبلماعصورفيالصينوجنوبيآسياأواسطمنالمنطقة

الأصليينالمنطقةسكانودفعوا،القديمةالأزمنةالتارلبرفى

أحفاديعيش،واليوم.أخرىنائيةأمماكشوإلىالجبالإلى

بالأقزاميسمونلممودأقزاموبعضهمالأصليينالس!!ان

الأقزامأنظر:.النائيةالمنطقةتلكفيالآسيويين

الصينيينمنالالافاستقرأسشين،امروعلى.الاسيويون

علىيسيطرونوهؤلاءآسيا،شرقيجنوبفيوالهنود

بالمنطقة.التجاريالنشاط

شمرقيجنوبدولبعضداخلكثيراالقتالينشب

أخرىدولوبينبينها،فيماأومنهاجماعاتبينآسيا

وتسبب.الأراضيأفضلعلىللسيطرةوذلكمجاورة

حادةانقسامات-الحاضرالوقتفي-السياسيةالمنازعات

فيالشيوعيونويحاولآسيا.شرقيجموبأهاليبين

غيرمنالسياسيةالسلطةعلىالاستيلاءالأقطارامعظما

كمبودياوفى.الحالاتبعضفىنجحواوقدأصتميوعي!!،ا

فيالقتالويؤدي.أنفسهمأصشيوعيينابينالقتالتأجج

عرقلةوإلى،أنفسهمعلىالمواطنينانقسامإلىالمنطقة

.الاقتصاديالتقدم

.الجزيرةشبهفيالرئيسيةالديانةالبوذيةتمثل.الديانات

السلاميجدواأنالناسبمقدورإن:تعاليمهاوتقول

تحقيقينشدلافالبوذي،رغباتهممنبالتخلصوالسعادة

له.ثروة

إلىليصلامتدالعرببلادفيالإسلامانتشاربعد

فيالرئيسيةالديانة،اليوميعدوهو.آسياشرقيجنوب

صارتفقد،النصرانيةأما.وبرونايوماليزياإندونيسيا

الأسبانىالحكمخلالالفلبينلأهالىالرئيسيةالديانة

أيوم.حتىهكذاومازالت

غيرمنآسيا،شسرقيجنوبسكانبعضيمزج

والفروضالمعتقدات،منهمالريفأهلوخاصةالمسلمين

بأنالاعتقادوهى،الأرواحيةأوالروحانيةبفكرةالدينية

الأرواحبأنيؤمنونوهمروحا.الطبيعةفيشيءلكل

والحظالسعيدالحظتجلبالتيهيالخبيثةوالأرواحالطيبة

نأأملعلىللأرواحقرابينالمزارعينبعضويقدمالعاثر.

بعضويصنعبسوء.تمسهموألاالسعيدبالحظتتحفهم

ويعلقونهاالطور،أعشاشتشبهصغيرةعلباالمزارعينهؤلاء

يضعونثم،أرزهمحقولفيخشبيةأعمدةقمةعلى

وطعاما،القماشمنقطعاالصناديقهذهفىللأرواح

قرابين.منذلكإلىوماوورقا،وبخورا،
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اليمرر()إلىالحقلكهداالأرز،حقول

الريفيةالمناطقمنكبيراجزءاتغطي

منبالكثيريمتازالذيآسياشرقيلجنو!

الأنهارمياهووفرة،الخصبةالتربة

طميعيةمواردوالمياهالتربةوالأمطار.

كمياتزراعةع!المزارعينتساعد

.أخرىزراعيةومحاصيلالأرزمنكبيرة

شرقيجنوبسكانمنكبيرةأغلبيةتعيش.الري!حياة

وهؤلاء.بالزراعةويشتغلونصغيرةقرىفيآسيا

أساليب-اسيامزارعيمعظممنكغيرهم-يستخدمون

ويجنون،بايديهمالحبيبذرونفهم.عتيقةزراعية

ويندر.اليدويةالأدواتمنوغيرهابالمناجلالمحصول

بعفويستخدم.كالجراراتالزراعيةالالاتاستعمال

المحصولالأرزويمثل.المحاريثلجرالجاموسالمزأرعين

شرقيجنوبمناطقمعظمفيالأساسىوالغذاءالرئيسي

اسيا.

إلى25بينماالمنطقةهذهفيالنمطجةالقريةتضم

ويقيم.والخشبالخيزرانمنأغلبهافيمقامةبيتا،03

علىبيوتهماسياشرقيبجنوبالريفأهاليمنكثير

،الحشراتمنلأنفسهموقايةمرتفعةمصاطب

المساحةوتوفر،الغزيرةوالأمطار،المفترسةوالحيوانات

المنزلية،والطيورللحيواناتالحمايةالمصاطبأسفل

تضمآسياشمرقيجنوبجزيرةشبهفيقريةكلوتكاد

لبوذا.مزاراأوالأدوارمتعددمعبدا

اختلافااسياشرقىجنوبسكانملابستختلف

القبعاتتلكالغربأهللدىمألوفايكونوقدكبيرا.

المزارعين،منكثيريلبسهاالتيالشكلمخروطية

منتتألفالمى،المزركشةاللإندونيسيينساربحاتو

شك!علىالجسممنالأدنىالجزءتكتنفقماش!قطعة

.تنورة

أهلوخاصةامميا،شرقيجنوبأهاليبعضيعمل

التجار،أثرياءأوالحكومةتمتلكهاكبيرةمزارعفيالجزر،

جوزوألياف،البنمنكبيرةكمياتالمزارعهذهوتنتج

،والمطاط،النخيلوزيت،والخضراوات،والفواكهالهند،

هذهمعظموتصدر،والتبغ،والشايالسكر،وقصب

.الخارجإلىالمنتجات

منحالأأيسرالجزيرةشبهفيالمزارعينفانوعموما،

صغيرةحقولأمعظمهميمتلكإذالجرر،فيأقرانهم

ينتجالمواتيةالظروفوفي.أكثرهافيخصبةوالأرض

الأرضأما.أسرهملإطعامتكفيمحاصيلالمزارعينمعظم

الأراضىملاكويستخدمنادر.شيءفهى!الجزرفىالجيدة

فيها.للعملالأجراءالمزارعينمنكثيرا

الممتدةالأسرةبنظاماسياشرقىجنوبسكانيحتفظ

نأنجدوجنوبها،آم!ياغربيبجنوببالمقارنةلكنالمعتاد،

تماسكا.أقلوالحديثةالقديمةالأجيالبينالعلاقات

آسياشرقيجنوبدولبجميعيوجد.المدنحياة

يوجدالدولهذهمنكثيروفى،الأقلعلىكبيرةمدينة

والتيإندونيسيافيجاكرتا،وتمثل،الكبيرةالمدنمنعدد

المنطقة.فىمدينةأكبر،نسمةمليون5.6يسكنها

وحلقةحكوميةمراكزآسياشرقيجنوبمدنتعد

تنقلإذ،العالمأجزاءوباقيالريفيةالمناطقبينوصل

وسلعوالمعادنالبناء،كأخشاب،الزراعيةالمنتجات

خارجلتشحنالمدنإلىالريفيةالمناطقمن،أخرى

المدنعبرالأخرىالدولمنالبضائعتمركما.البلاد

منالقلي!أنعلى.الريفيةالمناطقإلىنقلهاقبل

تتميزالتيهىومانيلاكسنغافورة،المدنكبريات

ضخمة.بصناعات
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منالصيرلحمايةأقيم!سةألفيمنأحخرعمرهويملغالصينسور

الحارحيةأ!رواتا

شرقيجنوبمدنفيمهمبدورالأجانبقاملطالما

تجارةمنكبيراقطاعاوالهنودالصينيونتولىفقدآمميا،

علىيهيمنوناجوماحتىومازالوا،المدنتلكفىالتجزئة

الأوروبيونالح!صامأقامكماالأقطار.بعضفيالتجارةهذه

التجاريةاهشروعاتحكمهما،أثناءالا!عتعماريون

ضخمةثرواتوحققوا،المدنفيوالحكومات،والصناعية

وأنشأواآسيا،شرقيجنوبمواردمنولبلادهملأنفسهم

الأوروبية.النظموفقتحديثهاعلىوعملواالمدن

التحديثعمليةآمحياشرقيجنوبأهاليواصلثم

،فاخرةبفنادقمدنهممنكثيرويزخراستقلالهما.نيلبعد

إلىوماممينماودور،ومكاتبشققبهاشاهقةوعمارات

فقيرةأحياءأيضا،،تضمولكنهاعصريةمعالمامنذلك

متداعية.ومباني

شرقىجنوبفيكبيراتفاوتاالتعليملمجفاوت.التعليم

وتايلاندوسنغافورةأغلب!تواوماليزيابرونايففيآسيا،

03بينماوتتراوحأقل،أو%03الأميةنسبةتبلغوفيتنام

في%ء.وحوالي،ولاوسوإندونيسيابورمافي%4وه

الدولبعضح!صماتأنشأتالامشقلالومنذكمبوديا.

لمحوبرامحاصةووضعت،الجديدةالمدارسمنكثيرا

كانتالتيأميتهانسبةإندونيسياخفضتوقد.الأمية

حاليا.33%حواليإلىأم459عامفي%09تتجاوز

منالكثيرعنامعياثرقيجنوبفنيكشف.الفنون

منهكبيرجزءويتسم،الصينىالتأثيروبعض،الهنديالتأثير

وتماثيل،البوذيةوالأضرحةالمزاراتويتضمن.دينيبأنه

المعماريالفنالاممتعماريالحكمأدخلوقد.بوذا

المنطقة.إلىأخربىاالأدبوأشكال

صورةأصدقوماليزياإندونيسياحزرسكانفنيقدم

أهاليطورفقدآسيابمشرقيبجنوبالمحليالفنلأشكال

،المعماريالفنأساليبإندونيسيا،فيوجاوةبافيجزيرتي

وربما.كبيراتطويرا،والمومميقى،والمسرحية،والرقص

روايةعلىمنهاحركةكلتساعدالتيرقصاتهما،كانت

انظر:.عندهمالفنأشكالأشهرهي!ا،حكاية

إندونيسيا.

آسياشرقيفيالمعيشةأنماط

%أ5أو2كم.6646لأ...حواليآممياشرقيغطى

حيثمندولةأكبر،الصينامعفمأويضمآمسيا.قارةمن

زنجيانجومقاطعةالتيبتهضبةوتقع.العالمفيأعسكانأ

وسطفيالغربيةالصينمنالسكانقليلاجزءانوهما

آسيا.

ويسكنهاآسياشرقمن%09منأكثرالصحينوتغطي

،أخرىدولأربعتمثلكما.سكانهمن85%حوالي

منجزءاوتايوانالجنوبيةوكورياالشماليةوكوريااليالان

غيرصغيرب،ممياسيتينوحدتينالمنطهقةوتضراآمحيا.شرق

البريطانية،الممتلكاتمنوهيكونجهونجمستقلت!ت،

الصينساحلبمحاذاةويقعان،انبرتغاليماكاووإقليم

الجنوبي.

%41أونسمة000.000.045.1حواليلعيش

وتعدآسيا.شرقيفيالعالمسكانوربعالآلعميويينكلمن

آخرمكانأيمنازدحاماالاماكنأكثرأحدالمنطقة

فينسمة912آسيابشرقيالسكانكثافةتبلغإذ.بالعالم

العالمي.المتومعطأمثالخمسةأي،المربعال!جلومتر

منكبيراجزءا،وأخرىفترةب!ت،تحكمالصينظلت

التيالأماكنفينفوذهمالصينيونبسطوقداسيا.شرقي

نطاقخارجأماكنفيحتىبليحكمونها،كانوا

أرجاءكلفيكبيراتأثيراالصينيالفنأثرفقد،ح!صمهم

والأفكارالدينيةالمعتقداتالصينيونوتبنىآمميا،شرقى

هذادرجةتفاوتيمبأسرها،المنطقةفيالصينيةالفلسفية

وآخر.مكانبينالتأثير

أهمالأخلاقمجالفيكونفوشيوستعاليمتعدربما

هذهوتحثاسيا،شرقيفىاليوميةالحياةفيصينيإسهام

رعاياهم،نحوولعملوكهمالحكامواجباتعلىالتعاليم

أسرتهم،أفرادونحوالاخر،نحوأحدهمالأفرادوواجبات

السلوكعلىكونفوشيوسمنهاجويؤكد.أصدقائهمونحو

مجتفتميزانسمتانوهما،الحقةالسلطةوإطاعة،المهذب

آسيا.شرقى
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فيللحياةالوحدةمنشيئاالصيننفوذجلبوقد

وقدالمنطقةنجد،العشرينالقرنأواخروفيآسيا،شرقي

سياسيةأمورحولخطيراانقسامانفسهاعلىانقسمت

آسيابشرقيدولتينأكبروهما،واليابانفالصين.واقتصادية

تحكمإذتماما؟متعارضةواقتصاديةسيامميةأنظمةتتبعان

سياسية،حريةشعبهايمتلكولا،شيوعيةحكومةالصين

وش!تع،ديمقراطيحكممبادئظلفياليابانتعملبينما

الزراعة،فيالصيئاقتصادويتركز.كبيرةبحريةشعبها

،الأخيرةالسنوأتفيبالصناعةكبيرااهتماماأولىوقد

الدولمناليابانوتعد.بمسرعةينمونشطاقتصادوهو

قوأيمنتقدماأكثربهاوالزراعة،الرئيسيةالصناعية

أعلىمنمعيشةبمستوىاليابانيونويحظىآخر.اسيوي

العالم.فيالمستويات

وكذلك،وتايوأنالصينبينالسيا!ميةالخلافاتوتفرق

الصينيونطردوقد.الجنوبيةوكورياالشماليةكوريابين

،م9491عامالصينمنالوطنيينالصينيينالشيوعيون

ومازال.تايوانفيحكومتهمالوطنيونالصينيونفأقام

الصينيينوليس-بأنهمينادونالوطنيونالصينيون

الحربتبدأأنوقبل.الشرعيونالصينحكام-الشيوعيين

وكورياالشماليةكورياكانتام،939عامالثانيةالعالمية

الشمالالشيوعيونيحكمواليوم.واحدةدولةالجنوبية

دورياتوتطوف.الجنوبالشيوعيينغيريحكمبينما

حاربتمنذالكوريتينبينالحدودجانبيعلىقواتهما

الكوريةالحربأثناءالأخرىإحداهماالدولتان

أم(.؟-059153)

أنهمعلىآسياشرقيسكانمعظميصنف.السكان

سماتهموتشمل.الجغرافيالأجناسنظامحسبآسيويون

،السمرةإلىتضربوأخرىالصفرةإلىتميلبشرةالبدنية

منحرفتين.وعينينمسترسلاأسودوشعرا

واليوم.الصينفيآسيابشرقىحفحارةأولبدأت

الصينكلفيالسكانأغلبيةالأوائلالصينيينأحفاديكون

أهلأغلبيةيكونونكما،والغربالشمالأقصىعداما

كثيراوخضعوا،قديمشعبفهمالكوريونأما.تايوان

يعيشونالإينويدعونأناسهناكوكان.الصينىللحكم

حاليا.اليابانتكونالتيالجزرفيألاوأئلالسكانبين

الشعوبمنينحدراليوماليابانشعبمعظمولكن

0002حواليمنذالقطرذلكفياستقرتالتيالاسيوية

ولكن،الدينلمقاومةالصينيةالحكومةتعمل.الديانات

ويؤدون،التقليديةبلدهمبديانةيؤمنونكثيرونمازال

بالتعاليمالممزوجةالبوذية-الديانةهذهوطقوسها.فروضها

فيالرئيسيةالديانةأيضا،هي-والطاويةالكونفوشية

ديانتهمأنعلى.بالبوذيةالكوريينمعظمويدين.تايوان

منكثيرويؤمن.الكونفوشيةالتأثيراتأيضا،تظهر،

الشماليةتشحثورياولا.بالنصرانيةالجنوبيينالكوريين

والشنتوالبوذيةوتمثل.الصينشأنذلكفيشأنها،الدين

بيناليابانيينمنكثيرويجمع،الرئيسيتيناليابانديانتي

كما،اليابانفيالدينعلىأثرهاوللكونفوشية.كلتيهما

آسيا.بشرقأخرىأماكنفيالحالهو

عددهايبلغكبيرةبمدنالصينتزخر.الصينفيالمجماة

أكثر.أونسمةمليونمنهابكلويعيش،مدينة35حوالي

يقربماويمارس.زراعيةدولةدائماظلتفقدذلكومع

.الحقولفيالعملالشعبأرباعثلاثةمن

وأغرففنمنبيوتفيالمزارعينأسرمعظميعيعق

وتعلوها،الطوبأوالطينمنالبيوتهذهوتبنى.ثلاث

فيعيش،المدنسكانأما.القشأوالبلاطمنأسقف

ومع.عديدةشقفاتضمكبيرةعماراتفيمنهمكثيرون

فوقمكتظةشققفييعيشونمنبالمدنفهناكذلك

فييعيشونآخرونهناكثم.الورشخلفأوالحوانيت

بعضوفيآسيا.شرقيفيالإسكانألواعأحدتمثلالعائمةالبيوت

إلىالناسمنكبيرةأعدادايدفعمماالإسكانمشكلةتتأزمالأماكى

هماالمنظرويصور.والموانئالأنهارفىصغيرةقوار!فيالسكن

.كوجهونجميناءفىالعائمةالبيوت
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ويأكل.الريفيةالبيوتبيوتهاتشبهمجاورةمناطق

الطعاممنأخرىوأنواعا،أساسا،الخضراواتالصينيون

.أخرىحبوبومن،والقمحالأرز،منالمصنوع

أطحزبالصينشعبمن%4حواليسوىينتمىلا

مطهلقةسلطةذايكونيكادالحزبهذالكن.الشيوعى

أسلوبفيتغييراتبإجراءالأمرسلطةولهالبلاد.على

المل!جةأنماط،المثالسبي!!علىتغيرتفقد.المواطنينحياة

تتضمن.الشيوعيينحكمتحتكبيراتغيراالأسريةوالحياة

الطبقاتعلىالقضاءللشيوعيينالأخرىالأهداف

الصين.انظر:.الص!تاقتصادوتحديثالاجتماعية

مأ949عامالحكمالشيوعيونتولىأنبعد.الملكية

فىوالصناعيةالتجاريةالمشروعاتمعظمعلىاستولوا

وقب!تافا.تغييرااشراعيةالأرضملكيةغيرواكما،الصين

يعملىكانالبلاد،علىةالسي!إمنالشيوعيونيتمكنأن

خلالأثرياء.ملاكيمت!!اكبيرةمزارعفيآخرون

الشيوعيونعمل،الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينيات

نظمواأنهمأي،جماعينظامإلىالزراعةتحويلعلى

نحوعلىالأرضاوتزرعتمتلكجماعاتفيالمزارعين

تعاوني.

الحكومةغيرتالعشرينالقرنمنالثمانينياتفي

تستطعإذ،الجماعيةالزراعةنحومميا!شهامنالصينية

يتعينولكن،الأرضمنالمزيدالانتزرعأنالمنفردةالأ!ر

التعاونية،حداتهاوإلىمحصولهامنجزءاتوردأنعليها

أ!لحكومةمزارعهامنتحاتمنحصةتبيعأنيجبكما

مقابللديهاأغائضاتبيعأنيمكنهاوحينئذمحدد،بسعر

إقامةعلىسر19الح!صمةوتشجع.السوقفىرلبنيه

،الإصلاحورشمثل،صغيرةوصناعيةتجاريةمشروعات

معظمتمتلكمازالتالحكومةأنعلىوالمطاعما.

.الكبيرةالمشروعات

كانت،الشيوعيةقبلماصينفى.الأسريةالحياة

مثلفيرجللأكبركان.منتشرةظاهرةالممتدةالأسرة

اموريملكونالأزواجوكان.كاملةسملطةالأسرهذه

وبناتهم.ابنائهمعلىمطلقةسيطرةالإباءوكان.زوجاتهم

والأبناء،الاباءعلىالأسرةوحداتمعظمتقتصر،واليوم

وقد.والجداتالأجداديضممازالبعضهاأنولو

فالأزواجتزمئا،أقلالاسرةداخلالعلاقاتأصبحت

يعدولمالأنداد.تعاملبينهمفيمايتعاملونوالزوجات

العمياء.الطاعةأبنائهدامنيتوقعونالاباء

يعملنالنساءمنقلةكانت،الشيوعيةمجيءقبل

يشتغلنالبالغاتالنساءمعظمفإن،اليوماما،أجيتاخارج

وأالجديقومكثيرةأسروفي.تلكأوالوظيفةهذهفى

بعضيمكثكماالنهار،أثناءالأطفالبرعايةالجدة

آبائهم.عملأثناءنهاريةرعايةمراكزفيالأطفال

الصينيةالكونفوشيةتعاليمأحاطت.الاجتماعيةالطبقة

الشيوعي،الحكمقبلماصيماتففي.بالاحترامالمتعلمين

وكانوا،حكوميينموظفينيعملونأحلماءامنلفيفكان

الأهميةحيثمنمباشسرةوأسرتهالإمبراطوريلون

نأعليهكانعالما،موظفاالمرءيصيرولكي،الاجتماعية

فيامتحاناتيجتازوأن،الكونفوشيةالفلسفةايتقن

المتعلمينالصينيينمنأخيره!اكانكما.المدنيةالخدمة

منزلة،والمدرسين،والمحامينالأطباء،!صاعالئا،تعليما

منالرغمعلىالشيوعيونيناديوألان.متميزةاجتماعية

مررعةفيمعايع!لودعينيونمزارعون

الشيوعيولىالصيميونأقاموقد.حماعية

الصينتحتل.أم419عامحماعيةمزارع

آ!ميا.ينرقيمساحةمن%09منأكتر

آ!حيا.شرقىسكالىمن83%بهاويعيمق

!
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المبدأ،لهذاوطبقا.المساواةبمبدأ،المجتمععلىسيطرتهم

كانتمهماالاجتماعيةالمنزلةفيسواسيةالناسكليعتبر

حرفتهم.أومهنتهم

دولأفقرإحدى،طويلةلمدةالصينظلتالاقتصاد.

الزراعيةالأراضىمنكثيرتوافرمنالرغمعلىالعالم

بيد.المحاصيلمنالكثيرمنتجيأوائلمنوكونها،الجيدة

نأعليهايجببحيث،عاليةسكانيةكثافةتعانيالصينأن

مواطنيها.لإطعاماللازمةالغذاءكمياتتنتجكيتناضل

عنالصينفيالفقرعلىالقضاءفيالشيوعيونيأمل

ازدادوقد.بلدهمفىوالصناعةالزراعةتحديثطريق

يستخدمونمازالواالمزارعينمعظمولكن،الزراعيالإنتاج

الشيوعيونعملوقد.بدائيةزراعيةوطرقايدويةأدوات

منالمزيدولكن،كبيرةزيادةالزراعيالإنتاجزيادةعلى

تكنولوجياالصيناكتسابعلىيتوقفوالتطورالنمو

ذويوالفنيينالعمالتدريبعلىوكذلكجديدة

العالية.المهارات

اختلافااليابانفيالحياةتختلف.اليابانديالحياة

عصريةدولةفالياباناسيا،باقيمعظمفيالحياةعنكبيرا

من08%منأكثريعيشإذبممعنىمنالكلمةفيمابكل

مراكزالكبيرةاليابانومدن.حضريةمناطقفىشعبها

ثالثة،اليابانعاصمةطوكيووتعد.حديثةوصناعيةتجارية

نسمة،مليون5.8حواليوتضم،العالمفيمدينةأكبر

سيتي،مكسيكوسوىسكانهاعددفييفوقهاولا

المدنفىالقائمةصناعاتهابحكم-واليابان.وسيؤول

الاقتصادالصناعةوتفيد.صناعيعملاق-منهاوبالقرب

فيأيضاالصناعةتسهم،ومدلككبير،بقدراليابانى

وهيألاالصناعيةالدولكلتواجههامشكلةحدوث

.التلوثمشكلة

يكادإذ،للحياةعصريامنهجااليابانمزارعوتعكس

استخدامويشيع.أراضيهميمتلكوناليابانيينالمزارعينكل

منذلكإلىوماالزراعيةوالالاتالكيميائيةالأسمدة

بلاسيا.فيآخرمكانأيمنأكثرمتقدمةزراعيةأساليب

للمزارعينكبيراوقتاالحديثةالزراعيةالأساليبوفرتلقد

إضافيةبأعمالالاشتغالفرصةلهمفأتاحت،اليابانيين

القريبة.بالمدن

آخرآسيويشعبأيمنأكثراليابانيونتبنىوقد

اللعبةالبيسبوللعبةتعدفمثلا،،الغربيةالحياةأساليب

منالكثيرالساطعةالنيونلافتاتوتنير.المفضلةاليابانية

علىملابسهماليابانيينمعظمويرتدي.المدينةشوارع

خصوصا،اليابانيينبعضيلبسبينما،الأوروبيالنمط

ثوبوهوكيمونو،ويسمى،التقليديالزي،السنكبار

خاصة.مناسباتوفيبالبيت،فضفاض

اليابانالمصائنيعمالوينتح.العالمفيالصماعةعمالقةمنتعداليابان

العالي.الصناعيالإنتاجبفضلالعالمفيالمعيشةمستويات

أعلىمنبواحداليابانيونويتمتع.السياراتمسهاالسلعمنكثيرةنواعا
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القديمة،أضقاليدامنبالكثيراليابانيونيحتفظكما

الدياناتإحدى-الشنتووتحض.للجمالكاحترامهم

،الزنوتشتهر.الطيعةجمالحبعلى-اليابانيةالرسمية

فيحتىالجمالعلىبتأكيدهاالبوذيةمنفرعوهي

أديرةفيالرهبانكانبعيد،وقتومنذ.البسيطةالأشسياء

فىبما،أجوميةأالحياةفيتستخدمفنيةأضمياءيصمنعونالزن

والبستنة،الزهور،وتنسية!،الاستحمامأدواتذلك

جزءا،أخرىفنيةتقاليدر،هذهومازالت،الشايوأدوات

.اليابانلشعبالحياةنهجمن

الأثرياءذلكفيبما،اليابانيينمنكبيرةأعدادتعيش

وتمتاز،الأخشابمنمبنيةتقليديةيابانيةمساكنفي

وتكاد،مرتفعوسورحديقةأجيوتاهذهولمعظمببساطتها.

.الورقمنلفيفةتعلورسمابفرشساةتحتفظالأسرمعظم

إناءفيالطعاممننوعح4!،وجبةكلفياليابانيونويقدم

ويأكله،اشئيسيأخذاءاهووالأرز.جمالهلإظهارمختلف

خشبية.بملاعقاليابانيون

قبلعليهحسانتمابمث!شائعةالممتدةالأسعرةتعدلم

بعلاقاتيحتفظونأليابانيونمازالول!ش،العشرينالقرن

إطاعةالأفرادمنويتوقع،للسلطةعميقوباحترام،أسرية

والإحوة،الأبذلكويشمل،عليهمولايةذويكل

يجب،نفسهالوقتوفي.الحكومةوموظفيسنا،الأكبر

وهذه،أدببكلالاخرينيعاملواأنالأمرأولىعلى

يضايقألاالمرءعلىيجببأنهقديماعتقادوليدةالقاعدة

غيره.

فياليابانفيوالتحديثالاقتصاديالتقدمبدأ

اليابانحكاموكان.الميلاديعشرالتاسعأغرنامنتصف

نطاقخارجببلدهمالاحتفاظعلىقبل،فيما،يعملون

يضمرباليابانيةالحياةأسلوبكان.الأجسبيالنفوذ

بدأتعندماعزلتهااليابانأنهتث!ا.الماضيفيبجذوره

القرنمنالخ!سينياتفيالمتحدةالولاياتمعالتجارة

الاقتصاديةالأساليبالدولةفتبمت،الميلاديعشرالتاسع

التقدمبهذالحقثم.عالميةدولةنفسهامنوجعلت،الغربية

ولكن.الثانيةالعالميةالحربفياليالانبهزيمةكبرىنكسة

مذهلة.بسرعةواقتصادهمبلدهمابناءأعادوا،اليابانيين

فيالشماليةكوريااقتدت.وتايوانكوريافيالحياة

الدولبنظموالاحتماعيةوالسياسيةالاقتصاديةأنظمتها

ثلثييشكلونالذينالقرويونويعيمته!.خرىالأالشيوعية

بهذاوتقوم.الحكومةتديرهاجماعيةمزارعفيس!صانها،

ويعملونبالمدنالعمالمعظمويعيم!،ضخمةصناعةالبلد

وتديرها.الحكومةتمت!امصانعفي

آسيا.سكثيرةأحزاء!ىالأ!واتمنشائعلوعالجنوبيةلكوريابومادفيالسمكسوق
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دولتينقبل،فيما،وتايوانالجنوبيةكورياكانت

منذلكن،هناكأساسيةحرفةالزراعةومازالت.زراعيتين

كورياتطورت،الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينيات

اقتصادهماونما،صناعيتيندولتينفصارتاوتايوانالجنوبية

كبيرا.ارتفاعابهماالمعيشةمستوىوارتفعبسرعة

وكوريااليابانفيوالكتابةالقراءةمعرفةتبلغ.التعليم

الخامسةسنفىاليابانيينمعظميستطعإذمرتفعا،معدلآ

اليابانيينمعظمويتعلم.والكتابةالقراءةأكثرأوعشرة

إلىمنهمكبيرةنسبةوتتوجه،والثانويةالابتدائيةبالمدرستين

البالغينالكوريينمن%09منأكثرويستطع.الكليات

التعليمفىالشيوعيونتوسمع،الصنوفى.والكتابةالقراءة

العشرينالقرنمنالأربعينياتخلالففي،الابتدائى

ضئيلةنسبةسوىوالكتابةيستلإإلقراءةيكنلم،الميلادي

من75%منأكثرأميةمحيتفقداليومأما،السكانمن

الصينومازالتأكثر،أوسنة21عمرهمالبالغالصينيين

لمحوفذةطريقةتستخدمولكنها،المدارسفىنقصاتعاني

والكتابةيستطحإلقراءةمنكلالحكومةتطالبإذ،الأمية

وأجدادهم.آبائهمبتعليمالأبناءبعضويقوم،غيرهيعلمأن

الفنيةالتقاليدأقدمبأحدآسياشرقييتميز.الفنون

التاريخبدايةقبلفنيةأعمالأالصينيونابتدعوقدوأغناها.

منالكثيرفيأساتذة،السنينمرعلىوصاروا،،المكتوب

الصينيوالخزفالعمارةذلكفىبما،الفنأشكال

حولالصينيالفنمنالكثيرويدور.والتماثي!!،المزخرف

الفنانونرسمكما.أخرىدينيةموضوعاتأوبوذا،

وابتدعوا،والطبيعة،والحيواناتالأشخاصالصينيون

فيالفنانونجمعوقد.بهيجةوألوانارائعةتصميمات

الصينية،الأساليببينآسياشرقيمنأخرىأجزاء

لبلادهم.الفنيوالأسلوب

ذواتهم،عنالتعبيرحاليا،،الفنانونيحاول،الصينفي

وقد.للشيوعيةالناقدالفنتشجعلاالحكومةولكن

تتبنىبالمثللكنها،الخصيبالفنيتقليدهااليابانواصلت

يستمتع،المثالسبيلفعلى.الغربيةالفنيةالأشكالبعض

والأفلام،التلفازيةوالتمثيلياتبالمسرحياتاليابانيون

منهاالكثيرنالسنويا،الأفلاممئاتإنتاجويتم.الغربية

آسيا،شرقىفنونعنالتفاصيلمنللمزيد.عالميةجوائز

.اليابان،الصين:انظر

النحت.بمالرسم،العمارة:أيضاانظر

اسياشماليفيالمعيشةأنماط

كانالذيالضخمالجزءذلكمنآممياشسماليشكون

مت!اسكاالاتحادهذأظلوقد.السوفييتيالاتحاديسمى

تفككالذيالتاريخوهوأم199حتى2291عاممنذ

المحيطحتىالأورالجبالمنآسياشمالويمتد.فيه

وكلوكازاخستانرولمميامنأجزاءويضم،الهادئ

كما،وكيرجستانوطاجكستانوأوزبكستانتركمانستان

وجنوبتركياشمالفيالأرضمنصغيراشريطايضم

جورجيامنوأجزاءأرمينيايضمالذيالقوقازجبال

وأ2كممليون31حوالىآسياشمماليويغطي.وأذربيجان

مساحةضعفتفوقمساحةوهى،القارة03%منحوالي

آسيافىسكاناالمناطقأقلولكنها،أخرىآسيويةمنطقةأي

وأ،نسمةمليون31حوالييعيعقإذآمسيا،وسطباستثناء

متوسطيزيدولا.آسياشمماليفيآمسياسكانكلمن%أ

فيشخصينعلىالمنطقةهذهفيالسكانيةالكثافة

المردغ.الكيلومتر

يتكونالسوفييتيبالاتحادسميماكانسنة،ألفمنذ

السنينمروعلىأوروبا.فيكلهاتقعصغيرةمساحةمن

علىاستولتكما،الأوروبيةأراضيهاالدولةوسعت

آسيا.شمالي

تركزوقد.متطورةمنطقةآسياشمالييعد،أليوم

قبلأوروبافيوصناعته،وحكومتهالسوفييتيالاتحادشعب

شماليفيالمصانعالحكومةأنشأتفقدألاتحاد.انهيار

كما،هناكإلىالانتقالعلىمواطنيهاوشجعتآسعيا،

أتحادوكان.المنطقةلبناءأخرىخطواتاتخذت

لاستخداميسعىالاشتراكيةالسوفييتيةالجمهوريات

وقفالمناخولكناسيا،شماليفيالطيعيةوالمواردالأرض

فيآسياشمالىمعظمويقع،التنميةسبيلفيعثرةحجر

نأكما،الطويلةالقارسالشتاءفصولذاتمميبريا

الجافةالشجر(من)الخاليةالاستبسوسهولالصحاري

عسيرا.أمراالتطورتجعل

والأوروبية-الامميويةالجماعاتعاشت.السكان

وقتمنذآسياشمماليفي-العناصرهذهمنوأخلاط

اجرية-جماعاتمنوهم.التوسئالسوفييتيقبلطويل

الأمريكب،،الهنودإلىينتمونوسيبريين،وتركية،فنلندية

الروسمنالكثيرانتقلالسوفييتيالتوسعوبعدوإسكيمو.

كانفيماالأوروبيالجزءمن،آخرونوأناس،وال!وكرانيين

إلىالاشترأكيةالسوفييتيةالجمهورياتاتحادباسميعرف

المنطقة.

منأسموفييتيالاتحادالشيوعيونحكم.الديانات

الحكممنالفترةهذهمعظموخلال.ام99اا-179

ذلكومع،الدينإعاقةاسموفييتالزعماءحاول،الشيوعي

بآخر.أوبدينيؤمنونكثيرونأناسظل

خفف،الميلاديالعشرينالقرنمنالتسعينياتفي

وتمثل.للدينمعارضتهممنالسوفييتالزعماء

النصرانيةمذاهبمنمذهبوهى-الروسيةالأرثوذكسية
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الجزءفيتقع-سيبرياحديدسكة

أقاليمأكبريؤلفالديآسيامنالمتعمالى

إلىالعمراديدتمتدلم.الآصيويةالقارة

جوهاإلىظراالمنطقةهدهأرجاءمعظم

)سابقا(السودييتىالاتحادوكانالارد.

طريقعنالممطقةهذهتطويرإلىسعىقد

فيها.والمزارعالمصالعلعضإلتهماء

أص!!منالمنحدرينآسياشمالىسكانبينالرئيسيالدين-

التيالدوا!شعوببعضبهيدينالإسلامأنكما،أوروبي

كازاخستانمثلالسوفييتيالاتحادعناستقلت

وسطتنتشرديانةالبوذيةأنكما.وأذربيجانوطاجكستان

الأصليين.أسياشماليسكانأحفاد

نهجانجنب،إلىجنبايتعايش.السكانحياة

سكانمنكثيريعيشإذآلمسيا،ضمماليفيللحياةمختلفان

علىيعيشونفهم،أسلافهميعيشكانكماآمميا،شمالي

لصيدأووغيرها،الرنةوحيوان،والأغنامالماشيةرعي

عنبعيدايعيشونوهملها.الشراكونصبالحيوانات

بينإلاالتجاريةالمراكزأوالمدينةإلىيذهبونولاالمدن

.الأخرىومنتجاتهموالصوفالفراح!لبيع،والحينالحين

روسمواطنونأنهممنالرغمعلى-منهمللكثيرينوليس

قبائلهم.نطاقخارجحكومةلأيةطفيفاتصالإلا-

وبعضأوروبامنالشماليينالاسيويينمعظميتبع

نمطيشبهحياةأسلوبالأصليينآسياشسماليسكانأحفاد

المزارعفييعملونفهماأوروبا،منالشرقيالجزءفيالحياة

العشرين،القرنمنالثمانينياتأواخروحتىالمصائ.أو

ينبغيالتيالمحاصيلأنواعتفرضالشيوعيةالحكومةكانت

عملهم،نظيرلهمتدفعهأجرمقابلزراعتهاالفلاحينعلى

أجورهم.العمالوتعطيالمصانعإنتاجتنظمكانتكما

خفف،الميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتأواخروفى

فبدأتالبلاد.اقتصادعلىالدولةسيطرةمنالشيوعيون

والمصانع.للمزارعالخاصةبالملكيةبالسماح

بمحاذاةتقعمدنفيآسياشماليمصانعامعفمأتقع

وهذهسيبريا.حديدسكةانظر:سسيبريا.حديدس!صة

فىوفلاديفوستوكالغربفينوفوسبيرسكتضمالمدن

.الشرق

المزارعينأطفالكليكادآسيا،شماليفى.التعليم

ولاابتدائيا،تعليما،الأقلعلى،يتلقونالمصانعوعمال

علىيدربونبل،المدرسةإلىالقبائلأطفالبعضيذهب

.ئهماباآعمل

عنعامبوجهآسيا،شرقىشمالفنلكعتسف.الفنون

الغربيالجزءفنيكشفبينما،والإسلامىالصينيالتأثير

الفنعنالمعلوماتمنلمزيد.النصرانيالتأثيرعنمنه

روسيا.:انظر.الروسي

آسياوسطفيالمعيشةأنماط

منغوليا،:مقاطعاتثلاثمناسياوسطيتكون

)سينكيانج(.الصينيةباللغةواسمها-وزنجيانج،والتيبت

منجزءفهماوزنجيانجالتيبتأما.مستقلةدولةومنغوليا

كانتوإن،ذاتيحكممنطقتاأنهماالصينوتعلن.الصين

الأمر.واقعفيتحكمهماالصينيةالشيوعيةالحكومة

وصحارشعاهقةوجبالهضابذاتمنطقةآسياوسط

معظمفلاحةيمكنولاالأشجار.عديمةعشبيةوسهولشاسعة

مدنبالمنطقةيوجدولاووعورتها،جفافهالشدةالأرض

والأغام.الماشيةرعيعلىأهلهامعظمويعيش.كبيرةصناعية

العالم.فيازدحاماالأقلالاماكنمنآسياوسطيعد

لكناسيا.قارةمن21%أو2،كممليون9حواليويغطى

،!!جم!لا
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موط!الوسطىآسيافيالعشبيةالسهول

يعيشمنغوليا،ولي.والأغنامالماشيةرعاة

الواحدةعلىي!خيامفيالرحلالرعاة

.يورتاسممها

سكانمن2%أونسمةمليون78علىيزيدونلاسكانها

بالمنطقةالسكانيةالكثافةمعدلمتوسطتحجاوزولا.القارة

المرلغ.الكيلومترفيأشخاصتسعة

منطويلةأزمانخلالآسيا،وسطلسكانيكنلم

الرهبانوكان.العالمبقيةمعظممعصلاتأية،التاريخ

منغوليايحكمون-لامامنهمالواحدويسمى-البوذيون

حتىالتيبتوأهل،العشرينالقرنمنالعشرينياتحتى

النالرقيمالأجانبيغيرأنيخشونكانوا.خمسينياته

لإبعادمعينةإجراءاتفاتخذوا.الماديةالقيمإلىالروحية

ممنوعينالأوروبيونكان،أم409عاموحتى.الأجانب

فرضثم.التيبتعاصمةلاسادخولمجردمن

القرنإباناسياوسطكلعلىسيوتهمالشيوعيون

نحوعلىالغربأهلوجهفيالمنطقةوأغلقوا،العشرين

كاملا.يكونيكاد

أنهمعلىاممياوسطسكانمعظميصنف.السكان

منالرغموعلى.الجغرافيةالأجناسلنظريةطبقاآسيويون

معظمفإن،الصينمنجزءايكونانوزنجيانجالتيبتأن

المنطقةفيالتيبتشعبعاشفقدصينبن.ليسواسكانهما

منشعبوهم،اليغوريونويكون.القديمةالأزمنةمنذ

منغولياأهلويسمى.زنجيانجسكانمعظم،تركيأصل

بدايةفيعديدةمغوليةقبائلجنكيزخانوحدوقد.بالمغول

،خانقبلايوحفيدههووبنى.الميلاديعشرالثالثالقرن

وكورياالصينمنتمتدوكانت.التاريخفيإمبراطوريةأكبر

الإمبراطورية.،المغولية:انظر.أوروبادأخلإلى

أواسطمنالثلاثةالأجزاءتلكفيكثيرونيعارض

علىالتيبتأهلثاروقد.الصينيينالشيوعييناسيا

العشرين.القرنمنالخمسينياتخلالالصينيينحكامهم

إلىالصينمناليغوريونآلافهرب،الحينذلكومنذ

إلىكثيرامنغولياانحازتوقد)سابقا(.السوفييتيالاتحاد

واتحادالصينبينالمنازعاتفىالسوفييتيالاتحادجانب

الاشتراكية.السوفييتيةالجمهوريات

الديانة،البوذيةمنفرعوهي،اللاميةتعد.الديانات

الرئيسيالدينهووالإسلام.والتيبتمنغوليافيالرئيسية

لملكنهمالدينمقاومةالشيوعيونحاولوقد.لزنجيانج

حكوميونمسؤولونألانوالتيبتمنغولياويحكميفلحوا.

علىالقضاءيستطعوالمالشيوعيينولكن.الرهبانوليس

محدود.بقدرإلاالناسحياةمنالدين

يقومالدينكانالسلطةعلىالشيوعييناستيلاءوقبل

كانتفقدالسيا.ولممطأهاليمعظمحياةفيكبيربدور

الحياةمنالأساسيالجزءتؤلفالدينيةوالأعيادالمراسم

يسمىراهبيوجد،التيبتففىآسيا.بوسطالاجتماعية

وكان.والروحىالسياسيالزعيمبدوريقوملامادالاي

تجسيدإلاهومالاماالدالايأنيعتقدونالتيبتأهل

فعندما.الطائفةهذهمنسبقوهلمنجديدمنالمولودةالروح

جسدتدخلروحهأنالمعتقدمنكانلاماالدالاييموت

ببلدهممكانكلفىينقبونالرهبانوكان.رضيعطفل

أحدويختارونلاماالدالايموتساعةالاطفالعنبحثا

كانمنغوليا،وفىالجديد.لاماالدالايليصبحالأطفال
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دوريماثلبدورالحيبوذاآاعليهيطلقونراهبيقوم

لاما.الدال!ي

علىالصينيونأصشيوعيونااستولى.التيبتفيالحيماة

إلامشة،03أسسفطيلةيكنولما،أم059عامالتيبت

فتح،أم089عاموفىبدخوأعا.الغربأهلمنقليللنفر

صتأخيره!وأطغربي!تأضيبتاحدودأ!مينيةاالحكومةرؤساء

الازدياد.شىالتيبتإلىالسفروأخذ،السياح

أماحشأمحال!اافييحنشم،الشيوعيةقبلماأزمانوفي

كانتمثلماالدينيينالمزعماءالكاملةالسيطرةتحتواقعة

الحكم،زماميتولونالبوذيونالرهبانكان.التيبتعليه

رجالمن%02حواليفصار،الأرضامعظمويمتلكون

سنة-61يستغرقاهبا!تدريبكانرهبانا.أضيبتا

بعضهماوح!ان.المناصبأرقىيتقلدونكانواالرهبانأصكن

المراسماأداءيتعلمونآخرونوكاد،فنانينليكونوايدرسون

وأ،هامةح!صميةزظائفاسشغ!يتدربونوأخرون،أسديسيةا

.ال!ديرةأحدفىل!حياة

أ!ليااأ!بقة11منفئةثبرأيشكلونالرهبانكان

بافيتحونأسنبلاءامرصغيرةطائفةكانتبينما،بالتيبت

ل!امانبيلايصتىأنيستصيعلاالمرءوكان.أطبقةاهذه

إذاأولاما،الدالايللقبالحاملةالطقةإلىيم!ي!ش

له.وارثاح!انإذاأو،اللقبهذاالحكومةمنحته

الدنيا.الطهبقةيكونونالرح!والرعاةالمزارعونكان

رهبانبقطعانعاةأامعظماويعنى،الأرضالمزارعونيفلح

أكواخفييعيشونالمزارعونوكاننبلائها.رالعلياالطبقة

.تالص!إأوالحجر،منأومجففةطوبقوالبمنمبنية

يعيشونالرعاةوكانوغذاءه!.محصولهماالشعيروكان

حطنكماالتور.يشبههور،الياكحيوانشعرمنخيامفي

أطحم.وا،والج!تبالزبد،وأهلهماالرعاةيمدالياك

وخفضواوالنبلاءاشهبانمعلطهةمنأصثميوعيوناانتقص

الأرضعلىواممتولواكبيرةضياعاوفتتوا،ثرواتهم

شأنمنالتهوينإنىبالإضافة،الشعبعلىووزعوها

الشيوعيين،ضدبالتيبتقامتفاشلةثورةوبعد.الدين

المزارعينعمليتغيروأس!االهند.إلىلاماالدالايهرب

فهم،السلطةعلىالشيوعي!!امشيلاءمنذكثيراوالرعاة

يعطونوأصكنهم،عهدهمكسابقنفسهأحملىبايقومون

لملاكيعطهونهكانوامماأحصبرإنتاجهممنحصةالححومة

.اللأرض

الحكم،علىالشيوعي!!استيلاءقبلمنغوليا.فىالحياة

اشهبانتمتع.أضيبتاشيالحياةتشبهمنغوأجافيالحياةكانت

كبيرةناقص!إوامتلكوا.طائلةوثروةوسيامعيةدينيةلسلطة

القرالين.سبيلعلىلهمايقدكانمما،والأغنامالماشيةمن

وكانراهبا.يصبحأنيتوقعأسرةلكلالأصغراالابنوكان

العلياالطبقةيشكلونالنبلاءمنصغيرةمجموعةالرهبان

بمنغوأجا.

الذينالرعاةمنأساساتتكوننياأولاالطبقةوكانت

كانواكما،الأغنامصوفمنأطبادامنخيامفىيعيشون

منطعامهمعلىويحصلونبأنفسهمملاسسهميصنعون

حيواناتهم.مراواوالج!تأط!تا

العشرينياتأوائلفيبالسلطةا!غوا!أصشيوعيوناظفر

المزارعمنكثيرافأنشأوا،اليلاديأ!شمريناأغرنامن

،صغيرةمدنتتوسطهاالماشيةكتربيةالضخمةالتعاونية

فيها.الاستقرارعلىالرحلالرعاةمنكبيرةأعداداوأرغموا

ومتاجر،،ومكاتب،منازلسطهارفيالقائمةالمبانيوتضم

فيالرعاةكلوضعالشيوعيونحاولوقد،طبيةومراكز

شعبنصفحواليشيهالعيشواليوم.المزارعتلك

منغوأجا.

بينالصينمنجزءازنجيانجظلتزنجيابخ.فىالحياة

كثيرونويشتغل.الاقلعلىالمسيحأياممنذوالحينالح!!

،الواحاتمنمقربةعلىيعيشونو،لالهـعيس!اندهامن

وتعد.الواحاتفيالزراعةحرفةن!ضيروأناسيمارسو

.السكانكثافةحيثمنالصينأجزاءأق!!اضيبتوازنجيانج

حوليتركزوالتيبتمنغوليافيالتعليمكان.التعليم

وكانت.السلطةعلىأصثميوعبنااستيلاءقبلالدينيالتعليما

تتلقىالتيهيوالنبلاء،اشهبانعدافيما،الشعبمنقلة

التعليمفيتوسعواالشيوعيينل!ش،!شواتلبضعتعليما

هاماجزءاالشيوعيةالمبادئتلقينويعدأكثر.أناسافشمل

مناهإلتعليما.شي

فيماتتركزآسياأواسطفيالفنونكانت.الفنون

هوالفنونمعظمهدففإن،اليومأما.الدينحول،مضى

الشيوعية.البلادسائرفيالحالهيكما،الشيوعيةخدمة

السطح

العالمفيقارةأكبروهيآ!ميا،تغطي

العالم.يابسةمساحةمن03%أو2كم؟000479/43

شرقاالأورالوجبالوتركيا،العرليةالجزيرةشبهمنوتمتد

الشماليالقطبيالمحيطمنتمتدكما.الهاديالمحيطإلى

الجزرآلافالجغرافيونويعد.جنوباالهنديالمحيطإلى

من-تتضمنالجزروهذهآمميا.منجزءاأغارةاخارج

المالديف،وجزر،قبرصجزيرة-الشرقإلىالغرب

تايوانوتقع.والفلبينإندونيسيا،ومعظماسريلال!ضاو

آسيا.شرتساح!!عنبعيداواليابان

ولاواحدةأرضمنجزءاوأوروباآسيامنكلتمثل

،المياهمنفاصلأي،كاملنحوعلى،القارتينب!تيفصل

يسمونهاواحدةقارةالجغرافيينبعضيعدهمالدا
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واسياإفريقياأنآخرونجغرافيونويزعم.أوراسيا

بينتربطكانتاليابسةلأن،واحدةقارةتكونوأوروبا

هذهيمسمونوهم.السويسقناةحفرقبلوآسياإفريقيا

أورافراسيا.القارة

الصحاريوأكثر،العالمجبالأعلىبآسيايوجد

-سوأوأ-حىشوأ،أهميةلأنهاراوأكثر،تساعااوالسهول

كماباسيا،(منطقةلكلعاماوصفاالقسمهذاويقدم.تربة

وكيفية،للقارةالرئيسيةالطبيعيةالمعالمعنصورةلناينقل

.السكانحياةفيتأثيرها

سطحية،لق2مناستبآسيايوجد.الجغرافيةالأقاليم

الحياةأسلوبعنالمقالةهذهأقسامفىوردكماوذلك

أرضوهيااآسمياغربىجنوبفهناك،القارةبهذه

.الشمالفىوهضابجبالوأرضالجنوبفيصحراوية

نأعلى.المنصقةمعظمفياكراعةدوناب!ةاكبةوضل

منالكثيرعلي!الأرضباطنفييحتويآسياغربيجنوب

التخوموتتثهـممن.العالمفيالطبيعيةالمواردأهمأحدالنفط

سلاسلأعلىوهيالهملايا،جبالآسيالجنوبالشمالية

جنوبالخثكمبةالتربةمنويمإلكثير،العالمفيجبلية

منالطبيعيةمواردهبوفرةآسياشرقيجنوبويتميز.الجبال

بالكثيري!ظىكما،معدنيةوترسيباتوغاباتخصبةتربة

.أخرىقيمةوموارد،الخصبةالتربةمن

وتقعا!ميا،شماليمنكبيراجزءاالغاباتتغطي

منالجنوبيالجز:افيخصبةزراعيةأرضمنمساحات

حدايبلغاسحاشماليمنكبيراجزءاولكن،المنطقةهذه

معظمباجليدمغطاةتظلالأرضإنبحيثالبرودةمن

،القارةأرا!يأفقرمنكثيرآسيابأوالمسطويوجد.السنة

الصخرية.والهضاب

قارةأيمنأكثرجبالهابكثرةآسياتتميز.الجبال

تفصلكماآسيا،منكثيرةأجزاءفيالنقلوتعوق.أخرى

الأفكار.تبادلسبلوتعوقبعض،عنبعضهمالسكان

منللكثيرمصدهـاالجبليةالينابيعتشكل،أخرىجهةومن

هذهمياهعاىالمزارعينملايينويعتمد.الاسيويةالأنهار

محاصيلهم.لزرعالأنهار

ذاتمنطقةمنالرئيسيةالاسيويةالجبالمعظمتتشعب

عقدةتسمىعميقةوأوديةوعرةقمممنكبيرةمجموعة

أفغانستانحدود،تتلاقىحيثالمنطقةهذهوتقعبامير.

بعضفيوتعسهص،وطاجكستانوباكستانوالصين

باميرعقدةفىالقممبعضوترتفع.العالمسقفالأحيان

قاعويصلالبحر.سطحمستوىفوقم006/7منلأكثر

.الجبالقممأسفلكم6إلىالأوديةبعض

عقدةمنالشمالنحوشانتيانجبالسلسلةتمتد

منجزءاألطايجبالوتكون،زنجيانجداخلإلىبامير

علىم848.8بمقداريرتفعالعالمفيمكانأعلىإيفرلستجبل

منأكثرأخرىآمميوسةقممارتفاعويبيئ.التيبتنيبالحدود

.م.0067

العاليةالسلاسلهذهووراء.وزنجيانجمنغوليابينالحدود

ويابلونوفيستانوفويجبالمثلالأصغرالجبالسلسلةتمتد

أوخوتسك.بحرنحوالجنوبيةسيبرياعبر

هذهوتصبحباميرعقدةمنشرقاكونلونجبالتمتد

لنجكنجبالثمالتيبتشمرقفيكيليانجبالالسلسلة

الصين.وسطفي

منالشرقيالجنوبنحوكراكورمجبالسلسلةوتمتد

جنوبالشهيرةالهملاياجبالوترتفعالبامير،هضبة

الجنوبيةالحدودبمحاذاةوتمتد.كراكورمجبالسلسلة

أعلىمنالكثيرالشامخةالهملاياجبالوتضم.للتيبت

يرتفعوالتيبتنيبالبينالحدودوعلى.العالمفيالقمم

فوقم848)8بمقدارالعالمفيجبلأعلى-إيفرستجبل

البحر.سطحمستوى

عبرباميرعقدةمنغرباهندوكوشجبالسلسلةتمتد

فيما-الأوروبيالجزءالقوقازجبالوتفصل،أفغانسقان

السوفييتيةالجمهورياتعن-أ!سوفييتيأبالاتحاديعرفكان

آمميا.في

القارةأنهارأوديةفيالاسيو!نملايينيعيشالأنهار.

بترسيب،المزارعينالكثيرةالأنهاروتعساعدودلتاواتها.

.الريبمياهوإمدادهمامجاريها،طولعلىالخصبةالتربة

الشماليالجزءخلالآسياغربيجنوبأنهاروتنساب

ويتقابلانتركيا،فيوالفراتدجلةنهراويبدأ.المنطقةمن

الخليجفييصبالذيالعربشطمكونينالعراقفي
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بمياهوتمدهمالحصبةالترسةترسيىعلىالمرارعيرتساعدآشاأنهار

الأراصياأ!صاسصليآسياشرتىبحنو!الميكوغلهروبمر.الري

بآسيا.الزراعية

سوريامنجنوباالأردننهرينسابالغربوإلى.العربي

الميت.البحرفيليصب

السندنهرالرئيعسيةالأنهارتتضمنآسياجنوبفي

بحرفىليصبباكستانفىمتعرجاطريقهيشقالذي

اللذينوالجانجبراهمابوترانهريتتضمنكما،العرب

خلئفييصباأنقبلوبنغلادش!الهندشماليفىينسابان

.البنغال

الأصفر(،)النهرهىهوانج:آسياشمرقيأنهارأه!ايبدأ

ويعد.الصينعبروينسابان،التيبتمرتفعاتفىويانجتسى

النهر-زينهروينساب.آسياأنهارأطوليانجتسىنهر

بحرإلىالصينوسعطجنوبمن-الصينبجنوبالرئيسي

الجنوبي.الصين

وأوب،لينا،أنهاروهى-آسياشماليأنهارأهمتنساب

سيبريا،شمالىفيالشمالإلىالجنوبمنوينيسي

الشمالي.القطبىالمحيطفىوتصب

عبرمنحدرةالصحاريتمتد.والسهولالصحاري

إلىالشرقيالشمالتجاهالعربجزيرةشبهمنآسياقارة

صالحةغيرالشاسعةالصحاريوهذهومنغوليا.الصمين

.الناسمنالقليلسوىيسكنهاولا،للزراعة

الجزيرةشبهمنجزءاالخاليالربعصحراءت!صن

باقيمنكبيراجزءاأخرىصحراواتتغطىكما.العربية

بالجنيدالمكسوةالتندرامنطقةوتسمىآسيا.غربيجنوب

ماإلابهاينمولاإذ،الباردةالصحراءروممياشمالفي

التدرا.انظر:ندر.

معظمها.الأنهارتخترق،منبسطةأراضالسهول

التربة.خصوبةعلىتساعدالتيالأمطارعليهاوتسقط

تقعالتىالسهولالرئيسيةالاسيويةالسهولوتتضمن

السوفييتيالاتحادوجنوبىأصيناوشرقيأ!مداشماش

)سابقا(.

طوليبلغ.والبحيراتوالبحاروالخلجانالسواحل

المرافئمنوالكثير.كمأ770.92حواليآسياساحل

اللذانوالغرينالطينملأوقد.ضحلةالساحلطولعلى

وتظلما.حدإلىالمرافئ،السنينمرعلىالأنهار،تحملهما

متجمدةالشماليئالقطبيالمحيطعلىآسياشماليمرافئ

السنة.منكبيراجزءا

انبعاجاالهنديبالمحيطكبيرانخليجانيسبب

البنغالخليجهماالخليجانهذانلاسيا.الجنوبيللساحل

الهند.غربيالعربوبحرالهند،شرقى

وأشباهجزرتعترضلامميا،الشرقىالساحلطوأ!على

بحارإلىإياهمجزئةالهنديالمحيطمنأجزاءعديدةجزر

-الجنوبإلىالشمالمن-البحارهذهوتتضمن.عديدة

والبحر،اليابانوبحر،أوخوتسكوبحر،بيرنجبحر

الصين.وبحرالأصفر،

والأوروبيالالمسيويوالجزءينإيرانبينقزوينبحريعد

داخلمائيةمساحةأكبر)سابقا(،السوفييتيالاتحادمن

تغطيبحيرةالوا!فيوهو.العالمفىاليابسة

فلسطينلينبحيرةالميتالبحرأنكما2،كم.000372

.والأردن

حوالي،الأرضسطحعلىانخفاضاالأماكنأكثرالمتالبحرلثاطئ

الحدودعلى)أعلاه(،،الشاطئويقعس!إلبحر.مستوىتحتم993

مجدبة.صحريةأرضالميتالبحرحولالارصو.والأردنللسط!تبر

المحيط.ملوحةأمثالتسعةحواليالمحرهداوتسبملوحة
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لمناخا

مناخاختلاففيكبيرأثرآسيامساحةلاتساع

الشمالفيالبرودةشديدةمناطقفمن.المتعددةأقاليمها

وجنوببوسطجافةحارةصحراويةمناطقإلىالقطبي

الاستوائي.،الجنوبفيحارةرطبةمناطقإلى،القارةغربي

أسيامناخأنماط

بينماآسيا،مناخأنماطالفصلبهذاالكبيرةالخريطةوتوضح

درجاتعنإحمسائيةمعلوماتالصغيرةالخرائطتقدم

.والثلوجالأمطاروسقوطالحرارة

كثيرةأجزاءمناخفيالموسميةالرياحالمسماةالرياحتؤثر

أثناءنفسهألاتجاهفيبانتظامالرياحهذهوتهبآسيا.من

رطباسلوائي

وجا!رطباستوائي

رطباستوائيشبه

رطب!اري

اءوسهوبصحر

جافصيفاستوائيشبه

طوكيو!ع!

المحيط

لهادئا

9+-كيء!
؟سس!حح!كاء*

-كأ!"!

؟كا!ى

س!!

هـحمىحو!!كأصفي

حالمحورهء

!!
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منالرسميةإرياحاته!اصشتاء،افصلففي.معينةمواسما

.حافباردطقعرشيوتتسمبآ!سيا.داخلإلىالشمال

جنوبفيأ!اقعةاالبحارمنوتهبالمميففيالرياحوتتحوأط

باشطوبة.مشبعاحاراطقعسامحدتةالمنطقةاشرقيوجنوب

وتسقطضبر.وأإبريلب!!آسياشعرقأمطارمعظهماوتسقط

المحيط.عنالتعدناكلماوتقلالشرقفيغزيرةالأمطار

بجنوبالشرقيالشمالمنالقادمةالموسميةالرياحتمر

أبردوتسبب.مارسإلىنوفمبرمنآسياشرقيوجنوب

اشتيالموسميةترؤإلريا!!ينماالمنمقت!تاهاتينفيطقس

درجهإبري!!،فيتبدأوا!أخربياالجموبمنتهب

لىإيوماص!-اشطبةلموسميةااشياحوتجلب.الحرارة

منسثيرويسبب.الحنوبلحارمنغزيرةراأمصاأأكتوبر-

.الفيضاناتالرياحهذه

فيإلاالمرسميةياحأاتؤثرلاآمميا،غربيجنوبشي

ويتميز.ال!هـبجزيرةأعتمبهالغرليةوالجنوليةالجنوبيةالسواحل

أطيور،وشتاءحار،طوي!!لصيفآسياغربيجنوبمعفمأ

صيفا.46"مالغالبفيالحرارةدرجاتتتخطىالداخلوفي

شتاء.إلاآ!مياغريجنوبمعظماشيالأمطاراتسقطولا

الأسودااجحرامرأغربساغزاردأطمطقةاأمطارأكثروتسقط

تسقصأأ،قدأحيا!ا،اطتوسصالأليضوالبحرقزوينولحر

.سنواتلعدةاحربيةاتردابشهأجزاءبعضعلىالأمطار

متوسصأالحريطةمدهتوض!!ياير.فيالحرارةدرجاتمتوسط

أمامحاحزاالهحلاياحبالتحتح!سلرآمميا.يعايرفيفيالحرارةدرحات

التحمد.درحاتمرآسياحوىتحميرالماردد،الريا!ا

جر-*ببمامانلد

!لءرز"لم

اممبمءس!

-ذ

\--

آ8م!أكنر

01إلىص!ر

الص!رإلى31-

اشياحتسببهاآسيافيالأمطارا!عطم.السنويالأمطارسقوطموسط

إلىالموسميةاشياحتصلولارطبةحارةرياحوهى،أصيفيةاالموسميه

المسة.مدارعلىجا!ةمسطقةهوآسيا،م!الأوسصااالحزء

6مم!--3--!؟-كا-*-

كا6-"-*4ءكاكاء!+!كابمءعالمبما!-"!تممقل!-.

!6!!

!صىحأ/:

!--ل!بميو

*/صلا!مي

،فيبم2
صس--حا،

52مرألل

لوصاث

د!م!أكتر

متوسطالخريصةأهذهتوصيهعيوليو.فىالحرارةدرجاتمتوسط

،ستثناءالقارةمعطمفيحارالماخآسيا.فييواجو!يالحرارةدرحات

آسيا.دوسطالعاليةأ!الجماوسلاسلوالهصا!مميريالتحمالي
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علىبالجليدمغطىالشمالىسيبرياأرضمنجزءيظل

.البرودةسقالمالقطبيالمناخبفعلوذلك،السنةمدار

إلىالحرارةفيا،تهبطباردآمسياشممالباقيفيوالشتاء

باختلافالصيه!فيالمناخيختلف،ومدلك.م04-

فيلطيفولىفبارد،الشمالفيفالصيف،العرضدائرة

كلويكاد.حاردفهيالجنوبيةالمناطقأما،الوسطىالمناطق

جافة.منطقةيكونآلحمياوسط

الحيوانيةالثروة

الاميويينصنكثيريستخدم.المستأنسةالحيوانات

للغذاءسصدرأنهاكما،بالعملللقيامالمستأنسةالحيوانات

العربيةالجمالالمستأنسةالحيواناتومن.والمأوىوالكساء،

وفيلةآمميا،غربيجنوبجمالمنوغيرهاالسناموحيدة

بشمالالرنةوحيوانآسياشرقيوجاموسأسياجنوب

آسيا.

والأرانبالقطبيةالثعالبتعيش.البريةالحيوانات

الرنة،وحيوان-القوارضمن-واللاموس،القطيةالبرية

فيالجليدتحتاللاموسويعيش.الشماليالقطببمنطقة

منطقةجنوبآممياشمالفيالحيواناتمنوكثيرالشتاء.

ومنهافرائهاأجلمنكبيرةقيمةذاتالشماليالقطب

فصيلةمنحيوانوهو-والفاقوموالإلكةالأحمرالدب

بريئ.حيواظتهناالحيواناتمعظمأنويلاحظآسيا.حيوالاتسعضىوجودأماكنعن!امةفكرةالخريطةهذهتقدم.آسيافىالحيوانيةالثروة

.بالعما!القيامعلى،والجاموسوالرز!الحمالومنها،أخرىحيواناتالأهاليدربوقد

-"-+ح!لم!

لمحسءسكسصتر!سهـحيماشضسح!كي؟خ!بربم!ص+بر"-!:سلملممء!لمءي

يمكا؟ح!إحلى،صصلححسير!!-*يمأسء،3

-تن!-صس!-د!ممزسصتهرو!غ،**،ثرحءمم!س!ء

حسولم-حرصيبهعبرصف!9جميم!ص؟حسء!كس!!مبم-س!حؤ--ل!ىأ8ء

!!أش-حمىجارع؟حع--ته!كاعصكح!3ث!يماك!لمث!بم32!9طا

!ص-؟؟سالمور

حس؟يرهـومم!ا؟ير!سقحيرءشصور-7؟يمممغ!!أ

!جركالم؟-صعص

لأخ

الذب3-الرنةضكزالى-كلييريا-هـصكلى"!؟أ

بهررححه!نجه!ص!-!--7"-37

؟74-س*ءبم!!حفر؟بيكال-فقمهأ!اثف!بدهـكأ!-؟ألمببرتن-

!

-!!ىالعناقى!37؟!لم!!اوفيلج!3--؟.حضان!!سودالدلرو

ء،!ح-3-----س---لا-ش-د!-71؟-+بر!!ءالحاث!يم-ء؟-3!--7-جمقانجدح!لتبر3ئمم!خم!ير؟

يااأ؟!إلفزكو"لا؟لمغ4-7!كنيرس+ر،خ

لاكب!ئبى

.17-بهثثبيا!،-33رريم!-!س!يز-!

العؤء-اي!خدفيو-!الم!وبر)المه!ىأقنءلا؟وحيد7!-!77آيلى!أ!ل!ء!أمم!؟-الجاموس

ء*"س-ءس؟و?7!--كا)ثسكلاكلى

ل!يصإرر-صسسس--ألعربيةصفر،لأألباندأ

4ا!سيويالفيلى!!ور!*إثغورءس

!ور-!رر**"!لى..للبراقردع!صسقرد،

كىءلمكاا7---لقررسيرا

ممصصا!سودأ!االنملمبر؟!ا.س..*،!-ىكاصط! ص!سكا.-،!3!ىب-527بر!كق

-كير3جيئء!

3ؤ!زرج!!عل!ئزلأإلسثدي-س7صبهماألملمى-حاا!نو،كحيم!

ضؤ+!!مو!3!شش!ل!خررىحس-بزء،برق؟

جاوهحما:وسر(-
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السنانير-فصيلةمنحيوانوهو-والوشق-عرسبنات

والسمور.الماء،وثعلب

منغوليا،فيوالحرادالجحور،وقوارضالظاءتعيحق

الحينبينالجرادأسرابوتهاج!ا.الصينغربيوشمال

طريقها.فىالمحاصيلوتلتهمالصينشممالىحقولوالحين

-بالدبشبيهحيوانوهو-العملاقةالبانداحيوانويعيش

آسياشرقيومعظم.التيبتوشرقىالصينغربيجنوبفي

اعداداإلانجدلابحيث،كبيرةلدرجةبالسكانمزدحم

المنطقة.تلكفيتعيشالبريةالحيواناتمنقليلة

منمجموعةبأكبرشرقيهاوجنوباسسيا،جنوبيتميز

الجميلةالاستوائيةوالطهيور،القردةوتكثر.البريةالحيوانات

التماسيحومنهاالحيوأناتبعضوتعرض.المناطقهذهفي

والثعابينوالفهودوالعقاربالقرنووحيداشقطاءأسموروا

بجنوبالبريةالحيواناتومنللحطر.القرويينحياةالسامة

الوحشي.والماعزوالوعلوالعناقالظبيآسياغربى

النباتيةالحياة

فيالحياةالنباتاتمنقليلةأنواعلحموىيستطيعلا

شسجرمنغابةأكبرولكناسيا.بشماليالقطبيةالمنطقة

القطبمنطقةفيتقعالعالمشوالصنوبرالتنوب

ولبالبناءبأخشابروسياأشجارهاوتزود،الشمالي

ذأسك.إلىوما،الخشب

لبالعصكوأماك!عنعامةلكرةالحريطهةهدهتقدمآسيا.فيالنباتيةالحياة

كتيرةبأنواع!يزخرالىالرطمادالدافئالىآممياشرقيوحوبجو!أماالبارد.

الأقصىالشمالفىالنباتيةالحياةم!القليلموىيوحدولاآسيا.تات

.أسباتاتامن

!.!1+كحلر!اءجصص2سصءكي+حمحع

جرعصرمصرخح!ص!ر--لا-.فئ!حس+مم!/ثا/،بم

لرخ!1+3هـفئ3*+ص!حرحمرامغ

!-كز!كسحبمء!رلحيهحبم؟ضصش+كسنر-نم!-!!!رحأء-

-سو!)اأااير!ح!!/ئحكل!صثءثم!الالأإ*رر!ا!3س-

ح!ثحزس!،ر؟رر-حا!ى،يرح!!ر1لم!!ئ!،؟كس؟*،ءحس

،أأ؟ءس!*الشرتينجيةا!التنوباض!نرح!-".!!ح!

،+.!سممص
لمأ-!الشرقى

لمكيلم!حر!ور!*+ص-\!لأ!سخ!!

-!6شون!!ي!يعيخسمولضنوكطالكول!لزوأثلا1!يم!لماالرامي

صيمج!ان!لضمويا/ء/+--ح!،حا!سلي!

لا/..،لم39-لمعليم

التانجءألبوتأ!!بر لا-.+-ءلم!،!رل!برلم

النخ!لىلرنأ!اا!يحط3ث!ثملأ-!لأء3االافلون!اااحاز!ر*/،**-!،؟-

0/11.ءلا!-!د.س.بيصيهاءل

ل!شملها

37

!اأ،ص!حم!س

!ك1:،رو-!ااارزالمهمد...!.سء-حر!(الحنكه-لم-كاإس\أص/ط،.

صصصع-رو6كأالعرفةء-لماحوبر!/ح!7

صس-!ص3لميكي-ممملم!الساى؟!؟لحيلى!-لم!طا!!ر3!يلم/برةبر1،

لحرلجو3.\ركا.*،لمالالذكا!*-ش+"ح

للللولح!لأي!!حبمء

!سلى!اولصى"-

ا!..6س!1!ئط!لأ

ج!!ءلهنثيشضإ"ء-حم!!سع

جوز3حميئم3سص/؟؟!ص،لم
ك!-*الطيبلملمص!ا،نبر

*.3"ألمحصيدشجرسني!يئ"ئر-ى



قدرعلىإلاآسيابأوأسطالجافةالأرضتساعدلا

،والأعشابالحشائشعدافيماالنباتيةالحياةمنضئيل

والأغنامللما/شيةكغذاءتستخدمالحشائمقهذهولكن

آسيا.وسطاقتصادأساسوهي

آسياشرقيفي،الكبيرةالقيمةذاتالنباتيةالحياةتكثر

آسياشرقىسكاز،تمدفالأشجاربمغزيرةبأمطارتتمتعالتي

إحدىالسكانويستغل.والورقالبناءوأخشاب،بالفاكهة

يربونإذكبيرا،استغلالآ-التوتشجرة-الفاكهةأشجار

فىستخدمالم!الحريرخيطتنتجالتيالقزدودةعليها

الملابس.

المناخفيال!ميرةالقيمةذاتالنباتيةالحياةتوجدكما

منأجزاءوفيآسيا،شرقيجنوبفيالرطبالدافئ

تلكصادراتضخامةفىالفضلويرجع.آسياجنوبي

كثيرةبلادشعوبوتستخدم.النباتيةالمنتجاتإلىالمناطق

والشايأضيكوا،والمطاط،الطيبجوزةمنتجاتالعالممن

.والخيزران

ينموفلاآسياغربيبجنوبالجافةالمناطقمنالكثيرأما

وأشجارالنضيل،أشجارمثل:النباتاتمنالقليلإلافيها

السكانمنالكثيروممد،الصحاريبواحاتالزيتون

وصادراتهم.غذائهممنكبيرةبكميات

ومنهاالمحيا،مناطقبعضفيالأفيونخشخاشيزرع

والمورفين،كالهيروبن،الخدراتوتستخرجوالهند.لاوس

العقاقيرهفهمثلالأطباءويصف.أزهارهمنوالأفيون

فيالناسمنالملاونولكن.أخرىولأغراضالألملتخفيف

الاعتقادلمجردالخدراتهذهيستخدمونوخارجهاآممياداخل

الخدرات،منهمالكثيريدمنوهكذا.مزاجهمتريحبأنها

انحدرات.إدمانانظر:.والعقليةالبدنيةصحتهمفيدمرون

177آسيا

عةلزراا

يدويةأدواتآسياأقطارمعظمفى،المزارعونيستخدم

بأعمالوتقومالمحاريثتجرحيواناتمنهمكثيرونويمتلك

يسهم،وبنغلادشالصينمثلأقطارففيذلكومع.أخرى

وكذا،المزارعينأسرتمارسهالذيالمكثفاليدويالعمل

إنتاجفي،المتاحةالأرضمنمساحةكلاستغلال

الكثرةمنالدولهذهمواطنيولكنوفير.محصول

غذاء.فائضلديهمسوفريكادلابحيث

انتشرفقدأمل،بارقةفهناكذلك،منالرغمعلى

فيالحديثةالكيميائيةوالخصباتالزراعيةالالاتاستخدام

العربيةالمملكةذلكفيبما،الاسيويةالدولبعض

الدولبعضضاعفتوقدوروسيا.واليابان،السعودية

أرزبذورباستخداموذلك،الزراعيةغلاتهاكميةالاسيوية

الصعين،تشملالأقطاروهذهالجودةعاليةجديدةوقمح

يلاند.وتا،وكوريا،والهند

آسيا،فيالمزارعلتنظجمشاملاعرضاالقسمهذايعطينا

الأقسامتقدمكما.المزارعوحيواناتالمحاصيلولأهم

المعلوماتمنالمزيد،المقالةبهذها!لعيشةأكلاطبعنوانالستة

وعملهم.الامسيويينالقرويينمعيشةحول

أساسية:أنظمةثلاثةباسياللمزارع.الزراعيةالنظم

الجماعية.والزراعةالاستئجار،وزراعة،الخاصةالملكية

مزارعهمآسيا،أرجاءكلفي،المزارعينبعضيمتلك

فيشيوعاأكثرالخاصةالمزأرعهذهملكيةأنعلى.الخاصة

ذإآسيا،شمرقيلجنوبالرئيسيالبروفياسيا،جنوب

.صغيرةحقولأالمناطقهذهفيالمزارعينمنالكثيريمتلك

،القارةمنكثيرةأجزاءفيبالاستئجارالزراعةتمارسكما

أغلبيةويعملآسيا.غربيجنوبفىشيوعاأكثرولكنها

يدويا.كثيرةأعمالأاليسار()إلى،بالصينالأرزكزراع-الآسيويينالمزارينمعظمويؤدي.الاسيويينأحماسلثلاثةرزقمصدرتعدالزراعة

حدشة.زراعيةآلاتاليمير()إلىالمحتلةفلسطينفىابىجرزراعذلكفىبما،الزراعمنضشيلةنعسةوتستخدم
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منيستأجرونهااشتيالأرضافيالمنطقةهدهفيالمزاريكت

منقدرلتقديمأولقداإماحقهماويوفونهم،الملاككبار

لهما.المحصوأ!

أصسماتاإحدىما،قتوفي،الجماعيةاشراعةكانت

الجماعيةالمزارعأحش5بآ!ميا،الشيوعيةأسدولاكما!في

.رالأقصاأاتلكفياكاأضاساو!صاهيةكفاءتها،عدمأثبتت

الجماعيةانزراعةمجتمعاتالصينيةالحكومةأدخلتث!ا

عنهاتخلتولكنهاأم،589عامبالكوميوناتأطسماةا

بمقتضاها!صرتوافقنظاماالحكومةتبنتث!.أم769عام

لهذهويجوز،للدولةالمحاصيلمنمعينةكميةإنتاخعلى

المحاصيل.هذهفائضك!!السوثفيتبيعأنأالاسرا

شرقيها،وجنوبآ!مياجنوبيعد.الزراعيةالمحاميل

المناطقمنشمالها،منالغربيالحنوليوالحزح!وشرقيها،

جنوبومناخأرضأما.بهاإشراعيةاللمحاصيلاشئيسية

حموليفيوالأررماليزيافىصالمطاطالمحاحي!آأأتفهروآسيا.فيا،!رصمحتلمةاستحدا!اتاحريخمةهدهت!!آسيا.أرضتستخدمكيف

.الريعديمةالحثمادشديدةأوأ-رودذاقارسةإماالألماآسيا،أراصىمنمحتحةعير!ميرةماصة!توحدعموما،ر.الأحرهـالحميرةلا،الصير
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يصلحانؤ!شمالها،منوالكثيرووسمطها،آسيا،غربي

للزراعة.

وتنتجبآسيا.الرئيسيينالمحصولينوالقجحالأرزيعد

من%09دكأأكثر-والهندالصينرأسهاعلى-اسيابلدان

الأقطارسياور،الصينوتتصدر.العالمفىالأرزمحصول

للقمح.المنتجة

آ!ميا.منال!المفيوالشايالطيعيالمطاطمعظميأتى

المنتجةالدولقائمةوتايلاند،وماليزيا،إندونيسيا،وتتصدر

وماليزيا،وإندونبسيا،الصينوتحتل.العالمفيالطيعيللمطاط

.الثايتزرعالتيالأقطاربينالصدارةمركزوتايلاند

والجوتالقطنالأخرىالاسحيويةالمحاصيلأهمتتضمن

وتحتلالسكر.وقصب-الخيشمنهايصنعأليافوهو-

وتركيا)سابقا(السوفييتيوالاتحادوباكستانوالهندالصين

الجوتيأتيأ.القطنتزرعالتيالرئيسيةالدولبينمكانها

دولثانيةالهندوتعدوالهند.والصينبنغلادش!منأساسا

هذافىإتإجايفوقهاولاالسكر،قصبإنتاجفيالعالم

البرازيل.سوىالمجال

المواشي،آلمميا،جنوبيمزارعويستخدم.المواشي

،كثيرونسأقويربي.عملهمفيأسامميةبصفةلمساعدتهم

وجنوبلطوشمهأواسطفيخصوبةالأقلالأجزأءفي

وهم.عبشهملكسبوسيلةالحيوأناتهذهاسيا،غربي

وكذا،لغذائهمواللحمواللبنالجبنعلىمنهايحصلون

بعضيستضدمونكما.والمأوىللكساءوالجلودءالفرا

تنقلاتهم.فيالدواب

لشراءومنت!اتهمحيواناتهمالمواشيمربويبيع

مصدراباعتبارهاوالدواجنالخنازيروتربى.حاجياتهم

آسيا.شرفيوجنوباسياضرقيأجزاءمعظمفيللغذاء

جنوبفيالمواشيأهموالأغناموالماعز،الإب!!،تعد

)نسبةالبخاريةالجمالآسياوسمطسكانويرعىاسيا.غربى

الشعر.صويلبقروهو،والياكوالأغناموالماعز(بخارىإلى

منالجنوبيةالأطراففيكبيرةأهميةوالأغناموللأبقار

.الشمالفيرئيسيانشاطاالرنةرعيويعدآسيا.شمالي

الصناعة

كبيرااعتماداالآسيويةالدولمعظماقتصادياتتعتمد

الكوارثذذردائما،،الدولهذهمثلوتواجه،الزراعةعلى

وفىرديء.زراعيموسمعنتنتجقدالتيالاقتصادية

الصناعة،صنالكثيرالدولبهذهيوجدلا،نفسهالوقت

التىأوظائفامنالكبيرالعددمنتستفيدلافهىلذا،

الصناعي.النشاطيتيحها

آسيا.صاثراتأهمأحدالخامالمعادنتعد.التعدين

كما.النفطمنكبيربجزءالعالماسياغربيجنوبويمد

ا!ليةوكوريىاجابادواوالهندالصينفيأساساتقومالثقيلةالصناعة

وليس.الصينفى)أعلاه(المصسعويوحد.وتايوانالاتحاديةوروسيا

نسبيا.الصناعاتم!القليلسوىالامميويةالدولمعظملدى

فيالسماءوتقوم،الآسيويينمنللكثيرالعملتوفرويةالي!المناعات

،المسموجاتفىحميلةتصميماتبعمل)أعلاه(الصورةليك!اسريلانكا

الآمميوية.اليدويةالمصنوعاتالعالمأرجاءجميعمنالاسويشتري
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الصينوتصدر.العالمقصديرنصفمنأكثرآممياتنتج

والتنجستن.)الإثمد(الأنتيمونمنكبيرةكميات

وكذلكوالهند،الص!تمنوالميكاالمنجنيزيصدر

منالكثيرإلىوالفلبينتر!صيافىيستخرجالذيالكروميت

الآسيويالاقتصاديتحسنأنالممكنومن.العالمأجزاء

الخامالموادمنالمزيدلتصنيعكافيةمصانعتوفرتإنكثيرا

نهائية.منتجاتلتصيربالقارة

بصماتهالأوروبيالاستعمارترك.والتصنيعالصناعة

كانتالاستعمار،فترةأثناءففي،الآسيويةالصناعةعلى

الخامللموادومصدراأوروبا،شعوبلغذاءمصدرااسيا

الغذائيةالموادصناعةفصارتلصساعاتها،اللازمة

هكذاومازالتآسيا،فىمهمةصناعة،الأخرىوالمنتجات

وتصنيعالسكرتكريرمثلاصناعاتاولبعض.اليومحتى

كثيرةأجزاءفياقتصاديةأهميةأضبغوأوالأرز،،الأسماك

اغارة.امن

واليابانوالهندالصينفيبآسياالصناعةمعظمتقوم

الأقطاربهذهوتوجد.وتايوانوروسياالجنوبيةوكوريا

والمركباتالسياراتتنتجضخمةحديثةمصانعجميعها

والحديدالمصانعوآلاتالإأممترونيةوالأج!ةالأخرى

كما.والمنسوجاتوالسفنالحربيةوالأسلحةوالصلب

المعدنيةالمتحاتمواردالحريطةهذهتوصعاسيا.فيوالتصنيعالتعدين

تظهراكما،كميرةبأحرفماليريا،ليوالقصديرالحلئالعربيمحطقةفي

كالنعطالكبيرةالاقتصاديةالأهميةذاتالمشجاتوتظوبآسيا.الرئيسية
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بعضوماليزياوتركياوسعنغافورةالشماليةكورياتمتلك

الثقيلة.الصناعات

الذينأ!*شيويينملايينيحترف.الأخرىالصناعات

صيدمهنةوالأنهارالسواحلأمتدادعلىيعيشون

الأقطارمنستةوتقع.معيشتهموسائلمنوتعد،الأسماك

هىالدولوهذهآسيا.في،الأسماكبصيدالشهيرة

الجنوبية،وكوريا،واليابان،وإندونيسياوالهند،،الصين

وروسيا.

أهميةيدويةحرفمنبهايتصلوماللسياحة

القارةيزورإذآسيا؟منكثيرةأجزاءفىكبيرةاقتصادية

علىالمالالسياحوينفقسنويا.الأجانبمنكبيرةأعداد

والسكنى.والنقلالطعام

ينتجهاالتياليدويئالصناعاتالسياحيشتريكما

والأوانيابلمديةوالمصنوعاتالمنحوتاتومنها،الاسيويون

السياحةؤععد.والمنسوجاتوالسجادوالخزفالمعدنية

كونجوهونجكالياباز،بلادفيخاصةبصفةمهمةصناعة

.ولبنانوسنغافورةوتايلاند

تحسينالاسيويةالحكوماتتحاول.الصناعيةالتنمية

فيوالتوس!عجديدةصناعاتبإنشاءدولهااقتصاديات

نحوجديدةخطواتاتخذتوقد.القديمةالصناعات

الضريبةمعدلاتتخفيضالخطواتهذهوتشمل.التصنيع

تجاريةعاتمشرولإنشاءالاسيويينغيرالأعماللرجال

أموالهاجويةالاسالحكوماتتستخدمكما.وصناعية

وبيعالمصانعلإقامةالأخرىالدولمنالمقدمةوالمعونات

بتكاليفآسيريينأعماللرجالالصناعيةالأنشطةبعض

الاسيويالتعليمفىكثيرةتغييراتأجريتوقد.منخفضة

وتعتقد.الصناعيةالمهاراتعلىالأهاليتدريبإلىتهدف

الصناعةيادةزتستطيعأنهابآسياالشيوعيةالبلادحكومات

.،ديالاقتصوبالتخطيطالمحكمةالحكوميةبالسيطرة

فقدصناعاتها،زيادةفيالاسيويةالدولبعضنجحت

الإنتاجفيرائدةفأصبحتصناعاتهااليابانحدثت

أحرزت.كما.المصنعةللسلعأساسيةومصدرة،الصناعي

الصناعة.مسالفيكبيراتقدماوتايوانالجنوبيةكوريا

الجزءفيالتصنيعتطويرعلىالروسيةالحكومةوتعمل

بلادها.منالاسيوي

التقدمبعضأخرىآسيويةأقطارحققتكما

والهندفالصينصناعيا.متخلفةمازالتولكنها،الصناعي

السلعمنكثيرةأنوأعاوتصنعانضخمةمصانعبهما

مواطنوهماويعيشالأشياء.منالكثيريستوردانولكنهما

أخرىامميويةدولوتعمل.منخفضمعيشىمستوىفى

وباكستانوماليزياوالعراقالسعوديةالعربيةكالمملكة

حديثة.صناعيةقاعدةتطويرعلىوتركيا،وتايلاندوالفلبين

أخرىدولمنوعددالسعوديةالعربيةالمملكةوتمتلك

معظمولكن،ضخمةنفطتكريرمعاملللنفطمنتجة

مناليسيرالنزرسوىبهايوجدلاالأخرىألاسيويةالبلاد

.الخاموالموأدالزراعيةالمنتجاتتصنيعبامشثناءالصناعة

والاتصالاتالنقل

كبيرااختلافاآسيابمدنوالاتصالالنقلنظمتختلف

منكثيربالمدنيتوافرإذ؟الريفيةبالمناطقنظيراتهاعن

مثلولكن.الغربيةالمدنفيالموجودةالحديثةالوسائل

كانتعماكثيراتختلفلاهذهوالاتصالالنقلوسائل

الماضية.السنواتفيعليه

الأهاليتنقلالتيالمركباتأنوأعمنكثيرهناك.النقل

والحافلاتفالسيارات،الاسيويةالمدنوالبضابفي

تمر،البديكاب،الدارجةوالعرباتالبخاريةوالدراجات

حلتوقد.حيواناتتجرهاأوأناسيدفعهامركباتأمام

ذاتالجنريكشةعربةمحلبعيدحدإلىالمركباتهذه

وتجر.الجنريكشةأنظر:.الرجاليجرهاوالتي،العجلتين

شوارعفيالعرباتأخرىوحيواناتوالجاموس،الثيران

.المدنبعض

وينقلباسيا،الريفيةالمناطقفيالسياراتتندر

فيالمرصوفةغيرالقرىشوارعفىبضائعهمالقرويون

منكثيرويتنقل.الناسأوالدوابتحرهاعرباتفيأغلبها،

حيواناتهم.إرهاقخشية-الأقدامعلىمشياالقرويين

يعوللذا،الناعمةالصحراءرمالفيالعرباتوتغرز

الصحراء.فيللنقلالجمالعلىمنهمالكثيرون

المناطقفىالأساسيةالنقلطرقأحدالأنهارتعد

والسامبان،النقلمراكبالناسويستخدمبآمميا.الريفية

ولنقلأسفارهمفيأخرىصغيرةوقوارب،والزوارق

.الرياحبدفعالشراعيةالينكقواربوتسير.بضائعهم

يسيروااويجدفواأنألاسيويينمنالكثيرعلىيتعينولكن

بعضوفيالنهر.قاعفيخشبىعمودبدفعقواربهم

الثقيلةالنقلمراكبالشاطئعلىأناس!يجر،الأحيان

منكثيرويستخدم.المراكببتلكتربططويلةبحبال

الكرويالمركبهذاويشبهالقفةيسمىمركباالعراقيين

الكبير.الحوضالشكل

الكبيرةألاسيويةالمدنمعظمالطيرانخطوطتربط

مازالتولكن،العالممنأخرىوبأجزاءببعضبعضها

للنقلالاسامحيةالقارةوسيلةهيالحديديةاسمكك

شبكةالاستعماريونالحكامأنشأوقد.الطويلةللمسافات

عشرالتاسعالقرنخلالالحديديةالسككمنكبيرة

المناطقمنالخامالموادلنقلالقطاراتواستخدموا،الميلادي

يكونيكادواليوم.الموانئأوالساحليةالمدنإلىالداخلية
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آمميا،فييلةأ!وأاأطحسالاتاشئيسيةالظوسيلةالحديديةالسكك

تحعلهتهمديرقصاأالصورةأيصيهـشوالمسافرير.رالبصائعتحملحيث

الاردحام.شدة!كالأ!ا!ركاله

رأ!ش،الأق!اعلىواحدةحديديةس!!آسيويبلدلك!

أرزا،،حجيرةفاعليةذاتأضستالحديديةالخطوطمعضمأ

أعدادلخدمةراتالقماأمنالمزيدإلىحاجةفهناك

منآسياتعانيثما.المتزايدةالشحنوأحمالالمسافرين

أغطارات،اإصلاحوفنييالحديديةالسكةمديريفينقص

اصورةافيبآسيا.القرىالأهلحاصةأهميةذايعدالنهريالنقل

مملوءةوقوار!ضحمةحشبيةحضمااضوجهيستعدودتالأسديولىأ!عما

.السوقإلىالأنهاراأحدفيالأحشاباس

التياليابانوتعد.القديمةللقطاراتاللازمةالغياروقطع

خاصأ.استثناءالحديديةالسككأنظمةأحدثبأحدتتميز

بينباسياالعامةالطرقالحكاممناهسشعمرونمدكما

الحكمانتهاءومنذ.أحساحليةاوالمدنالداخليةالمساطة!

فيأضقدمابعضالامحيويةأصدولاأحرزتالاممتعماري،

المزيدامشخداميمكنحتىأعامة،االطرقتحسينأوإنشاء

.والحافلاتالنق!طعرباتمن

منالبضائعمنكثيراالمحيطاتعابرةالسفنتحمل

شامخةتقفالضخمةالحديثةالسفنوهذهآسيا،وإلى

القواربمنوغيرهاأ!تيقةاأ!مغيرةاالسامبانقوارببجوار

وأالبضائعشحنهمأثناءالموانئأ!عمايستخدمهاالتى

تفريغها.

الاسيويةالمدنفيالاتصالوسائلتقترب.الاتصالات

نطاقعلىتوزعفالصحف،أحربيةاأ!دنافيمتيلاتهامن

ويوجد،المدنمعظممنالإذاعةمحطهاتوتذلغ.اسعر

البرقيوفركماتلفاز.محطهاتأصكبيرةاالمدنمنب!ضير

الاسيوية.المدنب!تسريعااتصالآوالهاتف

والبثالصحفتصملفلابآمسيا،الريفيةالمناطقفىأما

الريفأهلمنكثيرونيمتلكولاأجعضها.إلاالإذاعي

فىالتلفازيشاهدونمنهمالكثيرينولكنتلفاز،جهاز

غيروالهاتفالبرقخدماتأنكما.جماعيةمراكز

منكبيرقدرمازالهنامنقراها،وآلممياأرياففىمنتشرة

فييحدثكانكماالمشافهةعلىيعتمدأ!الأتصاا

الاضى.

تاريخيةنبذة

ويشير،الحضارةمهودبالعالمأرئمناطقعلىيطلق

.هناكبدأتالتىالمهمةالأولىالحضاراتإلىذلك

الثلاثالمناطقأمامصر.فيالمناطقهذهإحدىوتوجد

.والفراتدجلةوادي-أ:وهيآمسيافىفتقعالأخرى

ال!نيعرففيمااسيابجنوبالسندوادي2-

الصينفيويانجتسيهيهواج3-واديا.بباكستان

آسيا.بشرق

الخليجرأسمنبالقرب.الفرات-دجلةوادي

الواديهذاويكون.عالميةحضارةأوأ!مقركان،أ!ربيا

وهذه.الخصيبالهلالتسمىأكبرتاريخيةمنطقةمركز

دجلةنهريتتبعالخصبةمزارعهاباسمالمسماةالمنطقة

جنوباتنحنيثم،العربيالخليجمنوغرلاشمالآوالفرات

يعرفمماأجزاءالمنطقةوتضي.الأردننهرواديخلال

وسوريا.،ولبنان،والاردن،المحتلةوهـلكلطينبالعراقالآن

وقد.الخصيبالهلالفىالقديمةالمدنآثارتنتشر

التيالقديمةالحضاراتعنالكثيرالاثارعلماءاكتشف
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الثالثوالقرن.مق0035حواليبينبالمنطقةكانت

السومريةالحضارات،الحضاراتهذهوتضم.الميلادي

والاشورية.والبابلية

مشةالعالمحضاراتبأولىالسومريونجاء

الكتابةعليهايطلقللكتابةطريقةواخترعوا.م،ق0035

وكان،طينيةألواحعلىللكتابةواستخدموهاا!لسمارية

بينهمومن،الشعوبمنغيرهممعكبيرةتجارةللسومريين

قبلحربيةعرباتالسومريالجيشلدىوكان.المصريون

قوانينمجموعةالسومريونطوركما.سنةبألفالمصريين

والشراء.والبيعوالمقاييص!والمكاسلالموازينتحكمدقيقة

سومر،تدهورسبب،اليقينوجهعلىأحد،يعرفلا

لعديدالبدايةكانتتقريبا.مق0091عامبحلولولكن

سومر.شمالالمنطقةفيالعطمةالبابليةالممالكمن

بقوانينهااشتوتمتقدمةحضارةعاصمةبابلوأصبحت

.المسورةومدنهاوديانتها،

عامبعدتتسع،بابلشحمال،الاشوريةالإمبراطوريةبدأت

بينسنة1..منتقربلمدةآشوروسيطرت.م،ق883

استقلالهابابلاستعادتثم.بابلعلى،.مق626-728

ولكن،.مق726سنةآشور،ملكبانيبالآشورموتبعد

..مق935عامالإمبراطوريةأجتاحواالفرس

.مق025عامقرابةأوجهاالفارسيةالإمبراطوريةبلغت

آسياغربىجنوبمنكبيراجزءاحينذاكتضموكانت

وشمالروسيامنالجنوبيوالجزءاسيا،جنوبمنوأجزاء

حتى،سنة002حواليفارسسلطانواستمرإفريقيا.

..مق331عامالإمبراطوريةعلىالأكبرالإسكندراستولى

الأكبر.الإسكندرانظر:

المتقدمالبرونزيالعصرثقافةتطورتالسند.وادي

وانتشرت.م،أق07و.0025عاميبينآسياجنوبيفي

.بباكستانالانيعرففيماالسندواديفيالحضارةهذه

ولاالسند،واديمجتمعبدأكيفالعلماءيعرفولا

أسيا.غربيجنوبلشعوبشعبهانتماءمدى

تسمىرحلقبائلقامتتقريبا،.م،أق005عامفي

يكونأنالمحتملومنالهند.باجتياحالاريةالقبائل

ونشروا،قزوينبحرشمالالسهولمنجاءواقدالاريون

وقد.الجانجنهروأديإلىالشرقباتجاهتدريجياثقافتهم

والممارلمماتالدينيةوالطقوسالعادأتالاريونطور

التيالهندوسيةالثقافاتأساسكونتالتيالاجتماعية

كانت.م،ق517عاموبحلول.ذلكبعدجاءت

السند.وادياجتياحفيبدأتقدالفارسيةالإمبراطورية

علىالأكبرالإسكندراستولى.م،ق325و327بين

للمنطقة،حكمهعنتخلىماصرعانولكنهالسند،وادي

وحكمت.البوذيينالحكامسيوةتحتالهندووقعت

الهنديةالقارةشبهمنكثيرةأجزاءالبوذيةالحاكمةالأسر

هىالفترةتلكفيإمبراطوريةأعظموكانق،السنينلمئات

وحدالذيأسوكا،الإمبراطورأقامهاالتىالإمبراطورية

.مق272حوالىمنحكمهأثناءآممياجنوبثلثيحوالي

.عهدهفيوالأدبالفنازدهروقد.مق232إلى

شمالفىالواديانيقع.ويانجتسيهيهوابخواديا

ألاسيويةالحضاريةالمراكزثالثويكونان،الصينووسط

في،شانجمملكةصارت،هيهوا!واديفي.القديمة

اسيا.بشرقكبرىحضارةاول.مقعشرالثامنالقرن

وكان.شاجأسرةأيامأنياجالعاصمةتملأالقصوركانت

وهيبمالتصويريةالكتابةيستخدمونالعهدذلككهنة

وحفظالأحداثلتسجيلالكلماتتمثلبسيطةرسوم

اللغةأساسالقديمةالكتابةهذهوكانت.السجلات

المكتوبة.الصينية

الميلاديالرابعالقرنإلىالثانيالقرنمنالميلادقبلوالثالثالرابعالقرنانةلحضارامهود

وفد.القديمةالأزمةفييىبختوالإمبراطوربالحضاراتكبرياتلعضأماك!الحرائطهذهتوضح.القديمةالأزمنةوامبراطورياتحفمارات

الأحريانالخريطتانوتبين.المتحضرةالحياةإلىالبدائيةالحياةمنالبشرفيهاتقدممماطقوهى،الآسيويةالحضاراتمهودمواقعاليمير()إلىالحريطة

آمميا.ليالقديمةالكبرىالإمبراطورياتبعص

+ه!صلأ!هس-!.2:،كاكاسمملأصاك!

!-ممور"!ححاع!3
م!%وويريمبرلم-ع!!!،إررثمالم3

الخح!ثل!-أليفلاد--صفىءمحكل!لم

إحبملمخ!!ى-*!ككص!!3-كا-كرر!!-"

ثماحلم! لايقياالسندواديى؟ل!!لم3ء

مم!-(م.و2ء..)ثاجمح!مكلحمل!

ثى!بر.،س!-ح!!يرءلآلا!3سص

كب37لأبر؟*فء/.لاصى!حصر؟لإزور

--،\،عر!علمير1!مبرآطوهـج!!إكئنا-!كا
اوروبا!الى،+!ص

!لأ-!3-!

اثئالمث-قئال!ر،3

ع7-3رالضئيئسععءفي

-حما!أ!لأإلمدلا،لأ!كاد-حالثيهم

يقياأفو؟طو!!بهكلبرصمي!؟نم!راءلا+لألأص!،،،!+!مكالملمصبر-ر!ء!

ق.مالرابعنمعرر!--كاص!إير

!!!!برسا!فىص

-!كاطهعو،.3

!!بر!ض!ح!لح!

الروكلانيةرية!!في
المي!!ح!(لمئالي-ر!؟!ايئ

-ء!قي23ك!،لأإ-ءألئا،

\ء-كننيا-/3كأ،-ح-ع-د!نر

ا!؟لإ*ء،كاكأتر3يرخلأ-،3ع-3-خ3ج"--ور-ء3،3!

!هيدلالجبتاريةءفي03!ك!يملمقى

العالمبائديالعر!ححح!ءص!أهمع
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شأنهاعظموقد،يانجتسيوأديفىتشوأسرةقامت

.مأق122عامشسائحواليحكممحلحلتحتى

وضعفقد،بالصينوالعلمالفنازدهرتشو،حكموأثناء

أساسولاوزيكونفوشيوسأمثالمنالمفكرينكبار

تشومملكةالإقطاعيةالحروبأضعفتثم.الشرقيةالفلسفة

256عامفىالأسرةهذهوانتهت..مق304عامبعد

عندما.مق221عامحتىالصينأحوالوساءت.م،ق

الحكم.علىكينأسرةأستولت

وقدمتحدةصينيةإمبراطوريةأولك!تأسرةحكامأقام

الحزءببناءالأسرةهذهمنحاك!أوأ!،هوانجديشيأمر

لحمايةسهأ!ةمحارفىا!ظيماالصينسورمنالرئيسي

المحاربينول!ش.الشمالفىالرحلالقبائلمنالإمبراطورية

الثالثالقرنأواحرفيكينأسسرةبحكامأطاحواالمتمردين

حكمتوقد،التاليةالأسرةهىهانأسرةوكانت،.مق

.م022الى.مت202منكبيرةإمبراطورية

علىالقبائلهذهقضت.الرحلالقبائلغزوات

م.003عامبعدآسياأنحاءكلفيالقديمةالحضارات

والأطرافآسياأوالمسطمنقرونلمدةالبرابرةهؤلاءوتدفق

منالهوناجتاحآمميا،شسرتوفياسيا.لشمالالجنوبية

عربااتجهواثماشالغ،القرنفىالصينشمالىمنغوليا

الإمبراطوريةاسقوطفىأسهمواحيثأوروباودخلوا

علىأ!وناقضى،م005عامحواليوفي.الرومانية

سنة.أ08دامتالتيالهنديةجبتاإمبراطورية

حتىالسابعالقرنبدايةمنبالحسلامآسياشرقنعمث!ا

الإسلامظهورحقبةوهيالميلاديعشرالثانىالقرن

وسوئأثناءتانغأسرتاالصينحكمزماموتولى.وازدهاره

والعملاتوالطاعةالبارودصناعةطورتاوقد.أعترةاتلك

والحزف.الورقية

السابعالقرنخلالآمسياغربيجنوبالمسلمونفتح

ومعظمإفريقياشماليضمتدولةوأقاموا،الميلادي

الميلاديين،عشرالثانيالقرنالرائإلىالقرنومنأسبانيا.

الوحيدةالنصرانيةأسدولةاهيالبيزنطيةالإمبراطوريةكانت

ذلكانتهىوقدآسيا.فىالأبيضالبحرشرقمنطقةفي

يدعلىالإمبراطوريةتلكسقطتعندماالنصرانيالنفوذ

السلاجقة.الاتراكمنالمسلمين

بعدآسياوسطمنحديدةبربريةغزواتجاءتثم

المغوليةالقبائلخانحن!جزوحدعندماأم602عام

إيران-وفارسأ!ند،اأ!وشما،الصينشمالواجتاح

الإمبراطوريةحدودفامتدتأوروبا،منرأجزاء-حاليا

أوروبا،فيالدانوبنهرإلىوكورياأ!إتامنالمغولية

هذهودامت.التاريخفىإمبرطوريةأكبرفكانت

فىأوجهابلغتول!صنها،أم368عامحتىالإمبراطورية

حكمتحتالميلاديمماعشرالثالثالقرنمنالثانيالنصف

.خانقبلاي

مينجأسرةاستولت،المغوليةالإمبراطوريةسقوطبعد

شرقمعظمعلىسلطخهاوبسطت،الصينحكماعلى

ثلاثةقرابةخلالأ!همينياناالأدبواأغناازدهروقداسيا.

مينج.أسرةح!صمامدةهىقر:ن

وأقاموا،ثانيةالهندالمغولكزا،ام526عامفى

بلغتتقريبا،نفسهأ!قتافيو.المغوليةالإمبراطورية

اسياغربيجنوبفياوجهاكبيرةمسلمةإمبراطورية

العثمانى،الحكمتوسعكما،العثمانيينالأتراكحكمتحت

لمولكن.أوروباشرقيوجنوبإفريقياشمالإلىفامتد

كانإذقوتها،علىالإمبراطورياتهذهمنأيتبق

عنهنتجواقتصاديثقافيتوسعفترةدخلواقدالأوروبيون

آسيا.احتلال

الملاديعشرالثالثالقرنالجلاديالثامنالقرن

لأممصء

؟1نممص

"
!ح؟ص*زوتنكا-،

نن-ص:ممبرنر

،!يمه!خم!

،!7لموك!لأ!7أ

بهبر؟/مم!ثالأه

"!مممطح!

*!ثهو7!بئ!

(!!كا.الهيب

3\!اكاعكاحعحلى؟ير!7

ألمجر:كأ،أو"!بهي

ئحسمحر!،

ا!فيرلقب

-إر

عشرالسادلرالقرنمن

الميلاديينعتنرالثامنإلى

بهر"

؟ئمماألة

"،3!*ء

لمتنعئ!

:عء9ء

لر؟ث!لم!ض

،جممئمث!ح!!لاح!

لثماحيمممحس+ححر

ع*!تخثم

ءيفيا

المغوءمبراطوريةر،

ع!ثرالسابعالعرن

ءلميلاديا

المعوليةالإمبراطوريةوكاتالميلاديير.عمترالثام!القرنإلىالتاسالقردمنآسيافيالكبرىالإمبراطورياتبعضأماكنالخرائطهذهتوضح

أوروبا.!ىالدانو!!رإلىوكورياالصيرم!تمتدكاتإدالتاربمافىلريةإمبراطور!ةأكر(الوسط)فى

،03ث!كم

3:وء!-عح!!ر!!جي!ءءأ6..كل
كاصرس!حر!صصك!-ح!ىكا6

ثح!--سجكاصهش-ص!لملم،1،

/2*لم%بارووا

حمسص"،ث!إ-

\،*لأثسانح-طورية؟لمحلما

ل!-،!كا.المحاحطالثامن!إبر1

لم!كاكا(،يررر؟ء؟+ؤلا-ور3شتمكاحه!يركالح!

لاإفريقبلا،أ)،!بم

افيس!ميهيرولحطالدولةص-6"!لأ/لمبر

الميدسيرالتامىالعررس!زركالكها!بممم،
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أوائلفيالاحتلالهذابدألآسيا.الغربىالاحتلال

ثرواتفيالرغبةأثارتعندما،الميلاديعشرالسادسالقرن

.استعماريتوسععصرذلكفأعقبأوروبا،دولكلآسيا

عشرالسادسالقرنفيالهنديالمحيطعلىالبرتغاليونهيمن

.للتجارةميناءماكاوعلىوحصلوا،الميلادي

.ام565عامحواليالفلبينفيالتجارةالأسعبانبدأ

التجارةمضمارفىوالهولنديونالبريطانيونودخل

في-ملقاعلىاستولواثم،أم006عامبعدالاسيوية

للتحكموذلكام،641عامالبرتغاليينمن-حالياماليزيا

التوابل.تجارةفي

الأقوياء،توكوجاواأسرةحكامأرغم،اليابانفي

.أم963سنةالبلادمنالرحيلعلىوالبرتغاليينالأسبان

واحدةسفينةيرمملوابأنللهولنديينإلااليابانتسمحولم

كما.السنةفيواحدةمرةناجازأكيميناءفيللتجارة

وجهفيأبوابهامانشو،أسرةحكمإبان،الصينأغلقت

مقاطعةفىإلاالأجانببدخولليسمحيكنولم،الغرب

التوقفعلىوالهولنديونالبريطانيونأرغمولماغوانغزهاو.

جنوبصوباتجهواواليابانالصينمعالتجارةعن

معظمعلىالبريطانيوناستولىثمآسيا.شرقىوجنوب

الهندجزرعلىالهولنديونواستولىفشيئا،شيئاالهند

توغلتقريبا،نفسهالوقتوفي-حالياإندونيسيا-الشرقية

.الغربمنسيبريافيال!وروبيونالروس

والعسكريالاقتصاديالنفوذسيطرالاستعمار.عصر

اسيامعظمعلى-الأوروبيةالدولخاصة-الغربيةللدول

،ام842عاموفي.الميلاديعشرالتاسعالقرنخلال

موانئخمسةفيالبريطانيةالتجارةعلىالصينوافقت

الولاياتبينالتجارةبدأت،بسنتينذلكوبعد.صينية

بيريسيماثيووقعأمء48عاموفي.والصينالمتحدة

لتجارةاليابانفتحتاتفاقية،أمريكيةبحريةبعثةقائد

.محدودةأمريكية

أجلمنالغربيةالدولبينضاريةمنافسةبدأتثم

بريطانياوأصبحت.الا!شعماريوالتوسعالامميويةالتجارة

الصين.وجنوبوالهندآسيا،غربيجنوبفىكبيرةقوة

واستعمرتومنشوريا.آسياوسطفىروسياوتوسعت

علىالمتحدةالولاياتوحصلت.الصينيةالهندفرنسا

الأسبانيةالحرببعد،ام898عامأسبانيامنالفلبين

لأمريكية.ا

الغربيالنفوذأحدث،الميلاديالعشرينالقرنفي

ألاستعماريالحكمأزالفقدكلها،آسيافيكبيرةتغييرات

الحضارتينبينتفصلكانتالتيالثقافيةالحواجزبعض

وشيد،الاسيويالفنفيالغربنيالفنوأثر.والغربيةالشرقية

نمطعلىالاسيويةالدنمنكبيرةأجزاءالاستعماريون

الحياةفيرياديبدورقامواكما،الغربيةالأساليب

.كثيرةآسيويةبدولوالسياسيةالاقتصادية

طريقعنضخمةمكاسبالامشعماريونحقق

الاسيويينمنالكثيركانبينماامحيا،علىمميطرتهم

حكمهم،فىصوتلهميكنولم.مدقعفقرفييعيشون

وراحواالاستعمارمنالاسيويينمنكثيرلتذمرأدىمما

مشاعرونمتللاسيو!ن.آسياحكميكونبأنيطالبون

وبمرور.القارةمنكثيرةأجزاءفيالقوميةمنجديدة

آسيا.فيالاستعمارالقوميةالحركاتهذهأنهت،الوقت

حكمبنظاماليابانأطاحت.اليابانيةالإمبراطوريةقيام

عامدستوريةملكيةتبنيوبعد.أم867عامتوكوجاوا

فيكبرىدولةقصيروقتفياليابانصارت،أم988

وروسياالصينمعحروبهاخلالاستولتثمآسيا،شرق

وكسبتتايوانجزيرةعلىأم09ء،4918عامبن

وكوريا.منشوريافيلهاقدمموطئ

عاممانشوأسرةمحلجديدةصينيةجمهوريةحلت

.جديدةقويةحكومةإقامةالصنعلىتعذرولكن،أم219

علىللسيطرةالمتنافسةالجماعاتتقاتلت،سنواتولعدة

حكومةشيك-كايتشيانجأسس!ام279سنةوفيالبلاد.

المتنافسةالجماعاتأضعفتوقد.الصينيةالوطنيةنانجينج

،أم319عاموفينفسها.الدولةوأضعفتبل،حكمه

ستبعداكتسحتثممنشوريا،اليابانيةالقواتاجتاحت

إلاالصينعنالقواتهذهتجلولم.الصينأواسطسنوات

نحواندفعتثممنها.أجزأءبعضعلىالسيوةلهاتمأنبعد

.الهادئالمحيطوجزرآسياشرقىجنوب

العالميةالحربفيالحلفاءانتصارأعادايرستعمار.نهاية

ذلككانوإن،الغربيةالدولإلىالمستعمراتمعظمالثانية

خلالآسيافيالقوميةمشاعراستمرتفقد،قصيرةلمدة

الغربي.الاستعمارإنهاءعلىساعدمماوبعدها،الحرب

أجلمنالهندحركةقادالذيغانديموهنداسكانوربما

انظر:.اسيويوطنىزعيمألثمهربريطانياعنالاستقلال

كرمشند.موهنداس،غاندي

بورماتحولتام(،أ-949)439بينالفترةفي

والفلبينوباكستانولبنانوالأردنوإندونيسياوالهند

مستعمراتمن-سيلان-وقتذاكاسمهاوكانوسريلانكا

امسياغربيجنوبدولمنالكثيرتحولتكما.دولإلى

إقليمانظر:.مستقلةدولإلىالانتدابتحتواقعةبلادمن

فيجديدةدولةقامتذلكإلىبالإضافة.الانتدابتحت

عليها،استولىأم489عام-إسرائيل-المحتلةفلسطين

حسابعلىوذلكأورو،.منمعظمهمقدميهودأساسا

البلادإلىمعظمهمشردالذينالفلسطينيينالعربأهلها

الصينيةالهندكانتام،949عاموفي.كلاجئينالمجاورة
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هـ43لم!"حو4،لملم،!وو؟ثمأ!-!وكا)ئم*كا
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،/!--!سهسط!-طثبمج!!؟ -ص+!!3*!!،

ضصص!

أعفريراالتردممتصروحتىعشرالسادسالقردصالأوروليولىامميص!!الاستعمار،فترةأثناء

دزكخ!ا.اقتصاداساعدةلآسياالطيعيةالواردرولمجردالأرااستعلقدراصيا.مركبيرحرءع!

هدهزخم!-.هـالآصيوي!!صشيلةلمسةسوىالاستعماريمالمصاأمراقتصاديايستميديح!وا-ا

ا!د.افيالأ!يوصثوحد!همالبريصاني!!اح!صامااللوحة

كانالوصطفي،غاندي.كموهندالر

.الاستقلالأب!منالمصالشآسيويارعيما

عنالا!حتقلالأجلصالهحدصةحرقاد

ليا.شيصاا

بمستعمراتيحتفظكانالذيآسيافيالوحيدالجزءهي

نأعليهاوكان،أضوراتامزقتهاالمنطقةهذهولكن،كبيرة

استتصلاأئها.أ!تناحتى!منواتخمستنتظر

أطدوأ!الأ!متعمارانهايةأتاحتالاستعمار.نتائج

وأحش.تنميتهاوتوجيهأنفسهاحكمفرصةالا!سيوية

،مهيأةغيروهيآ!مياترحصتالاستعماريالحوراسوات

.العصريالعال!المواجهة،النواحيبعضفي

الاقتصاديةأضاحيةامنكثيراتأخرتقدآسياكانت

،الغربفيصناعيرواجفترةأفادتبينما،الغربعن

وظائفتوفيرفى،الميلاديعشرالثامنالقرنخلالبدأت

هذاأثرىوقد.كبيرةبسرعةالمتزايدينأصسكانهاكافية

تدريجياورفي،الأعمالأ!رجاوكبارالحكوماتالرواج

إدخالعلىساعدكما.أصسلاصانامعظمامعيشةمستوى

قدمتو.راعيةإاالأساليبواالآلاتفىكبيرةتحسينات

أ!لازمةاالخامالواد-الاستعماريالح!كاتحتوهي-آ!ميا

بأسبابتأخذلمنفسهاآسياول!ش،أخربيةاللصناعة

كلثانتوكبيرا.زراعياتحسناالقارةتشهدول!اأضصنيع،ا

فيمحهأكثرامميافيأغقراانتشارزيادةنتيجةالعواملهذه

الاستعمار.فترةنهايةفيالغرب

التقدممسيرةإلطاءفيأيضاالامعتعمار،تسببكما

يحكمونالأجان!حطنفبينمابآمميا.يوالعس!السياسى

المرحصيالحكمأساليبتطورالغربيةالدولكانتآ!ميا،

الجماعاتتصارعت،الأوروبييناجلاءوبعدلديها.القوي

السلطةأجلمنالآمميويةالدولمنكثيرفيالختلفة

وصلواالذينالاسيويونواجه،عدةحالاتوشي.السيا!حية

كلعلىسلطانهمافرضشيصعوباتأعسلمهآاإلى

الحكوماتاخرونوثوارأسشيوعيوناعارضرشقدبماصيهمموا

أ!دوأ!.افيهـصتكط3الجدحد

إبانوسياسياوصناعياياعس!أخربيةاأسدولاتطورت

وليس-آسيافيالالمستعماريينالحكاموأممنالاستعمار،فترة

التىالأراضيعنأسدفاعاعنالمسؤولينهمنواحط-الامميوي!!

وجدت،الاستعماريينالحكامرحيلوبعد.يحكمونهاثانوا

عسكريةحمايةبدوننفسهاالاسيويةالدولمنالحثير

آسيا.مشكلاتمنالوضعهذازادوقد.أسةفعا

الاتحاد-اسيويتاندولتانتحولت.الشيوعيةانتشار

،أخرىجمهورية41وروسياضمأ!ذيا،السوفييتي

دوقتالثانيةأمحالميةاالحربقب!!الشيوعيةإلى-ومنغوأصيا

ال!حزابكانت،أم913عامالحرببدأتوعندما.!طو

.القارةمنأحرىكثيرةأجزاءفيشوةازدادتقدأحشيوعيةا

واستخدمواالاستعماريأطحكمعداءه!االشيوعيونوأعلن

الحربوأثناء.لهمأنصارلكمسبالاستعمارنحوموقفهسا

دولصفوففىالشيوعيينمنكثيرحارب،أصانيةاالعالمية

نأماولكن.امشعماريةدولآبعضهاكانالتيالحلفاء

نهايةبوضعالشيوعيونطالبحتىأوزارهاالحربوضعت

أنفسهم.تقويةإلىوسعواللاستعمار،

الصينيينالشيوعيونالصينيونهزم،أم949!شةفي

نضالهمفيالشيوعيينيقودتونجماوتسيوكان.الوطنيين

ماوتسيانو:الصينعلىللسيوةسنة22دامالذي
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فيدولفنأكبرعلىالشيوعيونصعيوالنصر،وبهذا.توبخ

)السابهت(.السوفييتيوالاتحادالصين-اسيا

الكوريونامشولى،الثانيةالعالميةالحربنهايةفى

غيرالكوريونواستولى،الشماليةكورياعلىالشيوعيون

حربأولبذلكمفجرين،الجنوبيةكورياعلىالشيوعيين

الولاياتوحاربت.الشيوعيينوغيرالشيوعيينبينعالمية

الكوريينجانبإلىأخرىشيوعيةغيرودولالمتحدة

التيالصينهماالشماليةكورياحليفتاوكانت.الجنوبيين

أرسلالذي)السابق(السوفييتيوالاتحادقواتها،أر!علت

مأ539عامأعوريةاالحربوانتهتلها.والعتادالذخيرة

وجنوبشيوعيشمالبينمنقسمةكوريامازالتولكن

الكورية.الحربانظر:.شيوعيغير

اورداءالحقطوتبيندوائر.داخلفيالاستعماريللحكمخضعتالتيالمدنتظو.أم419عامآسياالحريطةهذهتبينبآسياالأجنبيالنفوذ

الخطوطأما.البريطانيالنفودمناطقال!مفراءالحطوطوتسير.الحارجيةلالتجارةتعملاشتيتجاريةباتفاقياتالمرتمطةالموالىء

الروسي.النموذمناطقفتب!الحضراء

فرنسا

!بريطانيا

هولندا

مستفلةرفطاأ!لبرتغالا

لوسلا

المتحدةالودلايات

؟ئميح

ل!)طورامبر!ا

لمنبةبالياا

المحيط

لهافىئا

الفلبين!جزر

المئحلم)الولايات

حم!مصي!ل!!ا!ا+س!حمي

-كاكيمازوعلر

كركيهصسج!جمحبنبهيم!؟ثر!!حي

ئخحس!+ح!قي

أأ!ل!،ثغأجم!أ

إئ!

ك!.!-غ!

؟لأ!بى

/خسي!حلا--ى!حبمابحي

قبرصرو+مهرالموربة

لميهريطافئ.ء--أ

!!!

11جزيرشيه
العربالبحرثن

ا!+قطر

المتصا-ت

نالا)المتعاهدة(3كا

ء(ثحضرموت

افريقياآ-أ!

!حز

!رص

)تريطإيالر!يونا.،!.*ى!ءصس-دء،ا

و!داءضص!!،ء
ء)!!!!!؟ك!ءء

*!ء6-،!نبموو،

الهوالغرديةالهند!ص!ىكلزاس!لأتغاليه

ككلحلأث!لىيسلان

::)لرلطاليا(كأ!

-:المالديفجزر

.)لريطايلا(

الهنديالمحيط
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فيراسخقدمبموطئأيضاالشيوعيةظفرتكما

الهندمستعمرةفىالآسيويونبدأفقدآسيا،شرقىجنوب

الفرنسيةالقواتضدطويلةحربا،أم469عامالصينية

فيتمنه،تسمىوطنيةجماعةالآسيويينيقودوكان.هناك

الشيوعىالزعيمويرأسهاالشيوعيونعليهايسيطروكان

ما459سنةالفرنسيينالثوارهزموأخيرا.منههوشي

فيتمام:مستقلةدولأرلغإلىالصينيةالهندوقسمت

وفيتنامولاوس)كمبوتشيا(وكمبودياالشيوعيةالشمالية

الشيوعية.غيرالجنوبية

منها،أغرنسيينابرحيلأصينيةاالهندفيالقتالينتهلم

الجنوبيةوفيتنامولاوسكمبوديافيالشيوعيونواصلفقد

فيتنامأرسلت.الشيوعيةغيرالجديدةالحكوماتضدالقتال

كللهاأرسلتكمالمساعدتها،والعتادالقواتالش!الية

الحربي.العتاد()السابقالسوفييتيوالاتحادالصينمن

،الميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتبدايةفي

السقوطوشكعلىالجنوبيةفيتنامبأنتنبئالبوادركانت

قواتهاالمتحدةالولاياتفأرسعلت،الشيوعيينأيديفي

اتفاقأنهىوقد.الجنوبيةفيتنامعنالدفاعفيللمساعدة

القتالفيالمتحدةالولاياتمشاركةالنارإطلاقوقف

الشيوعيينالفيتناميينب!تالمصادماتولكن،أم!73عام

كمبوديافيالقتالتأججكما.تتوقفلمالشيوعيينوكير

القرنمنالسبعينياتوأوائ!!الستينياتخلالولاوس

علىالشيوعيونسيطر،أم759عاموفي.العشرين

الشماليةفيتنامواتحدت.ولاوسوكمبوديافيتنامجموب

حربانظر:.أم769عامفيتناماسماتحتالجسوبية:فيتمام

.فيتنام

المميويةبلدانعدةحكوماتالشيوعيونالثوارحارب

لمولكنوتايلاند.أ!لبينوابورماذلكفيبما،أخرى

.الثوراتهذهمنأيتنجح

اليساريونالعسكريونالقادة!ميطرام،789عامفى

الأفغانيينمنالكثيروعارض.أفغانستانفيالحكومةعلى

الاتحادبدأ،أم979عامنهايةوفي.الجديدةالحكومة

02ص!أكترنالت.الآليويةالآقطاراستقلالتواريخ

عاماضايىاا!يةاطالحرهـاالتهاءمداستقلالهاآسيويةدولة

اسد:ا-اسكلعيلىتاريحالحريطةهدهوتم!!.أم459

استقلالها.الآسيوية

!كأ!برلم!?يخؤحين،؟كأتن-حكلكل---؟911ثم!كوا

كي3!بنلم!/1--.91-كخحياللابالى

ع-الصثون"المحيط

ايل!سلمالهاثئ
،--7تايؤان

6لفلبيم

!ء5"!
:"!!5!!

ءا163مالدقدا0/4،!!ء

-لم!فورةع!ء!

كا+"691،

!!لسدألدء!،،!-

آ9وء9ء!!!!!لم

الحربقبلمستملةاقطار

الأولىالعالمدة

الحربيىليرمستقلهاقطار

والداندةلأولىاكاعلأ

الحرببعدمستعلةاقطار

الانحادعنمستقلةأقطار

1991عامالسابقالسوفييتي



مدةالشيوعيودقاتلالعليا()الصورةالصينففى.العشرينالقرنخلالآمميافيحدثتكثيرةحروب

غيرأعداءهمالشميوعيونوحارب.أم949عامالبلادعلىالسيطرةمنتمكنهمقبلسشة22

القرنمنوالسبعينياتوالستينياتالخمسينياتخلال(،اليسرى)الصورةفيتنامفيالشيوعيين

لهم.المناوئةالقواتحان!إلىالمتحدةالولاياتحارتوقد.العشرين

918آسيا

الأفغانيةالحكومةلمساعدةقواتهيرسل()السابقالسوفييتي

لمالسوفييتوحلفاءهاالحكومةقواتولكناليسارية

الاتحادأخرجام،989عاموفيالثوار.هزيمةمنيتمكنوا

الحربولكنمنسحبا،أفغانستانمنقواتهالسوفييتي

الحكومية.والقواتالثواربينامشمرتالأهلية

فيالمحافظونالشيوعيونفشلام،199أغسطسفي

ميخائيلالسوفييتيبالزعيمللإطاحةلهممحاولة

وسرعان،السوفييتيةالحكومةعلىوالاستيلاءجورباتشوف

الحزبأنشطةكلبإيقافالسوفييتيالبرلمانأمرما

اتحادفيالشيوعىالحكمبنهايةإيذاناذلكفكان.الشيوعى

الجمهورياتواستقلت.الاشتراكيةالسوفييتيةالجمهوريات

11وكونت،السوفييتيالاتحادتؤلفكانتالتي

المستقلة.الدولبكومنولثسميمامنهاجمهورية

علىآسيافىالقتاليقتصرلمأضرى.عمراعات

أدتفقد.الشيوعيينوغيرالشيوعيينبينالصراع

القوةعلىوالصراع،العرقيةالجماعاتبينالاحتكاكات

قضايامنذلكإلىوما،الحدوديةوالمنازعاتالدولبين

الآسيوية.الشعوبمنالكثيربينالقتالإلى،أخرى

ودولةالعربيةالدولبينالحروبمنسلسلةبدأت

إنشاءالصهاينةأعلنحينماام489عاممنبدءاإسرائيل

المعساعدةهذهبدأتوقدبريطانيا،بمساعدةلهمدولة

تعاطفتضمنالذيأم179سنةبلفوروعدبإصدار

فلسطين.فيلهمقوميوطنإقامةفياليهودمعبريطانيا

العرباشتبكأم،489عامومنذبلفور.وعدانظر:

كان،القضيةهذهبصددحروبأربعفىوالإسرائيليون

رمضانمنالعاشر،أم739أكتوبرحربآخرها

سيناءعنإسرائيلالمصريةالقواتفيهاأزاحتهـ،أ393

بارليف.خطوأشهرهاالحصينةمواقعهالهادمرتأنبعد

بعضالسوريةالقواتحققت،الأخرىالناحيةفي

النصرهذامكن،الجولانفيإسرائيلعلىالانتصارات

إسرائيلبينديفيدكامباتفاقيةعقدمنالمصريةالقيادة

الإسرائيليينبينالنزاعولكن،العربيةمصروجمهورية

بعد.يحسملمالعربومعظم

المفاوضاتفإنام،299فيمدريدمؤتمرانعقادمنذ

هذهأثمرتوقد.وساققدمعلىتجريالعربيةالوفودبين

الذيالمتبادلالإسرائيليالفلسطينيالاعترافالمفاوضات

وحقالفلسطينيةالتحريربمنظمةإسرائيلاعترافيضمن

الضفةفيذاتىحكمذاتدولةإقامةفيالفلسطينيين

.غزةوقطاعالغربية

فىمختلفةجماعاتبينالصراعاتتفجرتكما

،السبعينياتوأوائلالستينياتففيأسيا.غربيجنوب

الملابقيادةالكرديةوالزعامةالعراقيةالحكومةبدأت

انتهتبعضهما،ضدعسكريةمواجهةالبرزانيمصطفى

الجزائراتفاقيةتوقيعإثربغدادفيالعراقيةالحكومةلصالح

حسينصدامآنئذالعراقيالرئيسونائبإيرانشاهبين

والعراقإيرانبينمناصفةالعربشطبتقسيمقضت

دعمهماسايقافوالإيرانيةالعراقيةالحكومتينوتعهد

البلدين.كلافيللمعارضين

!
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آسيا091

بينالشمالياليمنفيأهليةحربحدثتح!ما

شعهدتالسبعينياتمنتصفومنذ.والملكي!تالجمهوريين

أواخروفي.والمسلمينالنصارىب!تواسعةأهليةحربالبنان

أرغمت،أطيلادياالعشرينالقرنمنالسبعينيات

الثواروأقامبلادهمنالهربعلىإيرانشاهالاضطرالات

أ!راقواإيراندخلت،أم089عاموفي.جديدةحكومة

إيقافعلىأ!دولتانااتفقتثم،طويلةدموية!هـبفي

الجيمقاجتاخأم099عاموفي.أم889عامالنارإطلاق

جنوبدولمنأش!صثيراأغ!وتحا.واحتلهالكويتالعراقي

يتأح!صا!تالعراقيمالنضاأأطردأخربيةاوالدولآ!حياغري

.أم199عام

شفي،الستينياتفيصراعاتثلاثةفيالهنددخلت

ود!!يى()دامانوداماو!اعلىاستولتأم619

عليها.تستحوذالبرتغالحصانتالهندفىأراضوهي

ولكنهاأم،629عامالهندأ!م!!اقواتودخلت

اشتب!صتأم،659عاموفي.العامذلكبنهايةانسحبت

وقدكشمير،ولايةحولقصيرةحربفيوباحصشانالهند

تسويتهتتمأص!االنزاوأ!ن،القتالالنارإطلاقإيقافألهى

بعد.

آسيافىمهمةتواريخ

آسيا.عرليحو!فيالحصارةسدأت.مق0035حوالي

آسيا.حو!!ىالحضارةرتتصوا.مق0025حوالى

آسيا.شرتديالحصارةتطهورت.مقعشرالثامنالقرن

حاليا.بياليعر!فيمالوداموأرر.مق563

الص!!.فيحصنفوشيوسموارر.مق551

فلسطه!ت.فيلحميت!يالمستىمولدق.م4قبل

الصين.أ!شمامسعولياص!ا!وداعزام317

اي!صمة.م!!ة!يكل!ح!مححدالرصولمولدم157

آسيا.غريحنو!فيالإسا،ميةالعرديةالحضارةاتحشارم1-66.75

آ!يا.فيكتيرةأحزاءالعوأ!غزاعشرالثالثالقرن

لآسيا.احتا،اعاالأورولمجةالاررراسدأتعشرالسادسالقرن

الهمد.شاجةا!عوأصوريةالإصراالمعولأقامأم526

الص!!أقامتليا،لريصاأضدحرلااصر!احاصتأدبعدأم842

اعربية.ااسدولامعللتحارةموالئححسة

!يالررسيةا!المصكماعلىواستواتروصيااجابالىاهرمتام509

وممشوريا.كوريا

لإمبراطورهم.الصيميودأطحأم129

واحتلتها.مسمتموريااجا،نااجتاحتأم319

ال!كحير.معيشاملةحرلااليالالىبدأتأم379

الهادئآلمحيصأمسصمهآفيالحلفاءأصياساناحارتمأ-4194591

ممتلحاقها.حسرتوالثاسيةالعالميةالحربحلاأ!

الدولمعظمااتناالعشرينالقرنمنوالخمسينياتالأربعينيات

استقلالها.الآسيوية

فقدأم.719عامباحصشانفيأهليةحربنشبت

بإخمادقواتهاالغربيةباكستانفيالمتمركزةالح!صومةأمرت

انضمتالهندقواتوأص!ش،الشرقيالجزءفيحدثتمرد

باكستانهزيمةفيونجحواالشرقيينالبا!سستانيينإلى

باكستانصارتإثرهاوعلىأم،719ديحسمبرفيالغربية

المستقلة.بنغلادشدولةالشرقية

مأ969عامففي.الشيوعيةالدولتناحرتححا

اششباكاتفىوالسوفييتيةالصينيةالقواتتصادمت

الشسرينالقرنمنالسبعينياتأواخرشير.حدشدية

،وفيتنامكمبوديابينأغتالاإلىالحنازعاتأدت،اليلادي

.فيتناموأص!!ال!تشذاو

،المشكلاتمنكثيراتواجهآسيامازالت.جديدعهد

بينالمنازعاتومازالت.أميونفقراءالامميوي!تفملايين

ول!ش.المناطقمنكتيرفيالسلامتهددالآلمميويةالشعوب

قدواجتماعياقتصاديتقدمتباشيريرونالعلماءلعض

النمومنجديداعهدابدأتالاسيويةالقارةأنيعي

والتطور.

وجنوبأسياشرقفيمناطهتبعضتحشفواليوم

إحدىوهى،فاليابانكبير؟اقتصاديتقدمعنآسياشرقى

46

48

94

66

76

الثما

يقودهمكادالدينالتوارفرسساحارلتأما-9549

ا!كمي!ية.االهمدفيالتيوعيولى

رإسرائل.العر!ب!!الحرو!أولىسدأتام9

حزيرةبامشثناءالصينعلىالصينيودالتيوعيولىامتولىم91

تايواد.

لهيئةأحرىودولالمتحدةالولاياتساعدتأمأ-9539

ضد!سهاعنالدلاعفيالحموبيةكورياالمتحدةالأما

والصيى.الشيوعيةاصشماليةاحصريا

حطير.صراخإلىالفيتما!يةالحر!تحولتمأ-96791

لمعلادشدولةإنشاءإلىلاكستادديالأهليةاالحربأدتم91

سابقا(.التمرقية)با!صستالىاطستقلة

الحوبية.و!يتاماصتماليةافيتاماتحدتأم9

حكومتهم.الأفغانالثوارحاربالعشرينالقرنمننينيات

عامحتىالح!صمةاحسودييتيةاالقواتساعدت

0891-

0991-

م1991

م.9891

0891من-بياخراقواإيراناشتم!تأم889

.أم88!حتى

إلىآممياعربيجو!دولقواتا!كح!تأم199

اجتياحهابعدا!راقيةاالقواتلإحراحالعرليةالدوأ!

يت.احصا

علىالسيطرةالسوفييتيبالاتحاداليوعياهـهـ!فقد

السودييتيةالحمهورياتدأعلمتاحه!وفييتيةاالحكومة

السوفييتي.الاتحادتمككثموم!امشقلالها
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الإسرائيليةالعربيةالحر!اتماءبيوتهمتركعلىارغمواعربلاجئون

آلافالقارةمنعدةأماكىفيالحروبشردت،أم679عام

الآمميوي!ن.

هونجتتقدمكما،الاقتصاديتقدمهاتواصل،الدولأغنى

وتايلاندوتايوانالجنوبيةثورياووسنغافورةوماليزياكونج

الأرزتقاويمنجديدةأنواعساعدتوقد.اقتصاديا

علىبالزراعةالخاصالقسمفىذكرهاوردالتي،والقمح

آسيا.أجزاءبعضفيالجوعمنالحد

اقتصاداعربيةدولطورتآ!ميا،غربيجنوبفي

دولاقتصادياتكثيراالنفطعائداتحسنتوقدقويا.

.أخرى

مدارسبناءعلىالحكوماتالاقتصاديالتقدميساعد

للنهوضمنهامحاوأسةفىجددمدرسينوتدريبجديدة

الاسيويينمنأكبرنسبةتوأظبواليوم.التعليميبالمستوى

علىسنواتلبضع،المدارسدخولعلىقبلذيعن

العديدتمكنالميلاديالعشرينالقرنمنتصفومنذ.الأقل

الأميةنسبةتخفيضمن،مرةلأول،الاسيويةالدولمن

الأمية.انظر:.%05منأقلإلى

فيوالتربويالاقتصاديالتقدميسيرلا،أخرىجهةمن

كمبودياذلكفىبماالدولفبعض.واحدةبدرجةآمميا

أخرىدولوتمة.التقدممنيذكرشيئاتظهرلا،ولاوس

أنهاتعتقدإجراءاتاتخذتقدوباكستانوالهندالصينومنها

مجردجعلالهائلالسكاننموولكن.التقدمبإحرازكفيلة

أساسية-مهمةوهي-مواطنيهالكلالكافيالغذاءتوفيرمهمة

مكونةقارةستكونآسيابأنالعلماءبعضوشنبأعسيرا.أمرا

جنب.إلىجنباتعيشفقيرةوأخرىغنيةدولمن

إحرازصعوبةمنكثيراوحروبهاآسياثوراتتزيد

السلميةالتسوياتمنجديدعهديساعدولسوف.تقدم

هذايساعدوقدبل،القارةوالدوليةالداخليةللمنازعات

191آسيا

بالمدارسالآنويتعلم.القارةمستقبلمفاتيحأحدآسيافىالتعليم

الآميوية.الأقطاربينمتساوغيرالشقدمولك!.الآمميوي!!منالمزيد

تايلالديون.الأطفالهؤلاء

وهوالاسيو!ن،منللكثيرآخرهدفتحقيقعلىالعهد

الدولبعضوتمنح.بلادهمفيالأجنبىالنفوذتقليص

وعسكرية.اقتصاديةمعوناتالامسيويةالدولمنالعديد

النفوذنهايةرؤيةإلىالاسيويينمنالكثيريتوت

فيهيتعاونالذياليومإلىيتطلعونكما،الأجنبي

السلاممازالولكن،مشاكلهملحلبينهمفيماالاسيويون

شعوببينالحالهيكماالاسيويينبينالاتحادوروح

الأمور.ظواهرعليهتدلكما،المنالبعيدأمراأخرىكثيرة

الدراسةمعينات

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

الآمسيويةالأقطاركلصمستقلةمقالاتالموسوعةتتضمن

الأقطارقائمةانظرمنهاكلاسمولمعرلة.الأحرىالسياسيةا!حداتوا

الموسوعةفيالآسيويةالمدنمنالكتيريظهركما.المقالةبهدهالواردة

المقالاتأيضاانظرقطر.كلعنالمقالةنهايةفىمدرحةالمددوهده

التالية:

تاحولالمقالاتانظر:

ألمحضما:ان!

الأولأحشورش

لأكبرااللإسكحدر

آشور

ب!طبا

بلاد،لللا

النهريرينماللاد

ماركوبولو،

تيمورلنك

حانجمكير

ريخلتاا

تاريخ.،الكويت:مثال.آسيويقطركلريخ

الباردةالحرب

فيتمامحرب

يةل!صرا!لحرا

السندواديحضارة

بيحمورا

الأولداريوس

لثالثاداريولر

يمةالقدروما

ريعتا،العالم

القديمةفارس

تارل،اللسطين

فيميقيا

خانقبلاي

الأكرقورش

الحرافيةالكشوف

كلدانيا

إمبراطورية،كوشان

الإمبراطورية،المغولية



آسيا291

لثعوب

الاسيويولىالأقزامالبشريةالأحاسالأتراك

لعرل!الدرورالتسعوبلأيو،ا

لغجراميولىالساولبدا

يويودلملاا!يوداصسلاايودصيدرالدا

طبيعيةمعالم

الصلةذاتوالمقالاتالنهر،المحيطالصحراءبم،الجزيرة،الجبلانظر:

لها.

بوسلأا

لأرزا

لتسجستنا

بللتواا

الخبرثمرة

الحوت

الحرير

الدص

رميياأ

ا!سرىاممياآ

ونيسياندإ

تركستاد

سلامل!ا

يةلمودا

لتشيةدلزراا

لسيحيةا

منتجات

اصسفيرا

السيما

الشاي

المتسعير

الححريالمحم

الصويافوأ!

اعصديرا

ا!ص!!ا

مناطق

آسياشرقحو!

سيبريا

العريةالحزيرةشه

الأقصىاقىت

ياندأ

الششو

ويةالط

الكودفوشية

ليةالنصرا

ذاتأخرىمقالات

لأميةا

التش!جلىالتصوير

آسياشرقىحوبشعو!رالطة

الرقص

الزراعة

الشيوعية

العلم

العمارة

اللعة

أعممحأ

المطاط

المنحنيز

الئحاس

التمرحل

الهمدجورحلة

المفط

الأوسطاحشرقا

!ممتموريا

أ!ييةاأعدا
وسيةلهمدا

نيةلياا

يةليهودا

صلة

العرديةاللعة

حعرانية،العريكةاللعة

الإسلاميةالممطمات

الحليحيةالممظهمات

العربيةالممظمات

الفلس!يميةالتحريرممطمة

الر!ميمى

فن،المحت

الموضوعصرعنا

الهـكان-

الديا،تدالسكانتوريع-أ

اللطتهـالسلاليةالجماعاتب

العرقيةالحماعات-ح

اسياغربىبخوبفيالمعشةأنماط-

التعليم-دالس!صالى

الفمولىهـالريروحياة-ب

المددحياةج

اسياجنوبيفيالمعيشةأنماط-

المدنحياة-دالسكاد-أ

التعليمهـ-ساتالديا!

الفحون-والريفحياة-ج

آسياشرقىجنوبفيالمجشةأنماط-

المدنحياةدالسكالى-أ

التعليمهـا!ديالاتا!

الفحون-:الريروحياة-ج

آسياشرقىفيالميثةأنماط-

وتايوادكوريافيالحياةهـاحس!!ارا-أ

التعليماوساتساأرراا-

الفمون-رلص!ا5ذلحاا-

!-كط-

اليالادليالحياة

آسيادثماليفيالمعيشةأنماط-

التعليمدالسحان-أ

المسودهـ-الديانات!-

أ!س!طلىاحياة-ح

اسياوسطفيالمعشةأنماط-

ممعوليافىالحياة-دالس!سالى-أ

زنجياجفىةايىهـ-الديالات-ب

التعليم-والتيمتفيالحياة-ج

السطح-

الحعراكيةاجهالأتاا-أ

الحسال-!

الألهارا-ج

والسهولالصحاري-د

والمحيراتوالبحاروالحلجادالسواحلهـ-

المناخ-

الحيوايةالثروة-

الييئداتالحيوا!-المستأنسةالحيوا،ت-أ

النباتيةالحياة-

لزراعةا-

المواشىحالزراعيةالحظم

الزراعيةالمحاصيل-!

الصناعة-

الأخرىاصناعاتا-جالتعدير-أ

الصساعيةالتمحية-دوالتصميعالصماعة!-

والاتصالاتالنقل-

لاتلاتصاا-بلنقلا-أ

تاريخيةنبذة-

أسئلة

العالم؟سكانعددإلىامسياسكانلعددالمئويةالسمبةما-

العالم؟مساحةإلىآسيالمم!احةالمئو!ةالمحسةما

بيوتهم؟أسفلالحيزآمحياشرقىحوبسكادلعضيستحدمكيرو-

وأورافراسيا؟أوراسيا؟كلمةالحعراشيولىيصيمادا-

الحصكمارة؟!هدمنهاكليسمىالآصيويةالملادأي-

عهدإلىسبيلهافىت!صنقدآسياأراعلماءالعضيعتقدا3-

التطور؟م!حديد



391الأسيتيلين

نمطهم؟م!آصياغربىجنوبشعوبتستفيدكيف-7

آ!ميا؟فيالحياةعلىالعرقيةالحماعاتتؤثركيف!-8

الصين؟فيالحياةتغييرالشيوعيونحاولكيص-9

بينوتقعأسيا،غربىفيجزيرةشبهالصغرىاسيا

الجزءتمثلوهي.المتوسطالأبيضوالبحرالأسودالبحر

.الأناضولالناسبعضعليهاويطلقتركيا.منالاسيوي

جهةمنواليونانالصغرىاسيابينإيجةبحرويفصل

الصغرىآسياجزيرةشبهتمتدالشرقجهةومن،الغرب

الاسميعدالصغرىوآمميا.الفراتنهرأعالىحتى

.الجزيرةشبهكلتركياوتحتل.للمنطقةالجغرافي

ظهرتالتيالأولىالأماكنمنواحدةالصغرىآسياتعد

المنطقةهذهسكانأنالمحتملومن.الحضاراتباكورةفيها

سنة.0053منذالحديداستعمالعرفمنأولكانوا

متقدممجتمعوجودإلىتشيرأدلةإدىالاثارعلماءتوصل

..مق0006قبلالصغرىلاسياالجنوبيالوسطفيعاش

،.مأق009عامالجزيرةشبهفيالحيثيينمملكةظهرتوقد

عامنحوالمنطقةتلكفيالإيجيونالسكانواستقر

إلىالإغريقيةالكلاسيكيةالحضارةجذوروتعود..مأق002

.الصغرىأسيافىعاشواالذين،الإغريقالأيونيين

عامالصغرىآسياغربىعلىالروماناستولى

عامنحوالجزيرةشبهعلىسيطرواكما،.مأق33

تحتالصغرىآسياجزيرةشبهازدهرتوقد..مق05

.عامثلاثمائةمنيقربلماالرومانيالحكم

الصغرىاسيااسيا،أواسطمنالقادمونالبرابرةاجتاح

لذلك.نتيجةالإقليموانهار.الميلاديالثالثالقرنفي

وبدأ.الميلاديالسابعالقرنفىمدنهاالمسلمونوفتح

الهجماتأدتوقد.ام710عاملهاالتركيالحكم

عشروالرالغعشرالثالثالقرنينفيوالمغوليةالصليبية

آسيافيالتركيالسلجوقيالحكمانهيارإلىالميلاديين

العثمانبن.الأتراكسلطةلقيامالطريقوتمهيد،الصغرى

الصغرىآسياموقع

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

مومجابرزميرأ

تركيامسلال!ا

الحيثيونالبيزدطةالإمبراطورية

طرسوسيفيسوسإ

ةطروادلأيونيونا

ولةلدا،نيةلعثماابثيميا

علاطيةرةحضا،يجةإبحر

.لموسيتارالباا:نظرا0!ينمدوسيتاأ

اللإسلاميةالفتوخ

البحرفتوحات

فريجيا

ليديا

الأولمراد

الثالثمراد

كطالثامراد

أساساتستعمل،مهمةصناعيةكيميائيةمادةالأسيتولى

الصناعيةالمؤسساتتقوم.أخرىمركباتتحضيرفي

الكحولمنتجاريةبكمياتالأسيتونبتحضير

.مساعدةكموادوالنحاسالصفرمستعملةالايسوبروبيلى

مصادركذلكتعدأخرىنشويةومنتجاتالذرةأنكما

الموادهذهتخمر،الأسيتونعلىوللحصول.للأسيتون

تقطيرها.يتمثمعليهاخاصةبكتيريابوضع

السكر،مريضجسمفيكذلكالأمميتونيتكون

.المرضدلالاتإحدىالبولفيووجوده

الصمغذلكفيبماالمواد،منكثيراالأسيتونيذيب

الصناعةوتستخدموالسليلوز.والشحوموالراتينجوالنفط

المزيلاتوبعضالورنيعقومزيلاتالاصباغفيالأسيتون

لهاالمزيلةوالمادةالأظافرطلاءمادةوتحتويالطلاء.ومواد

إذابةعلىقدرتهوبسبب.الأسيتونمنوافرةنسبةعلى

أنواعإنتاجفيمهمادورايلعبالأسيتونفإنالسليلوز،

الرايون.نسيجموادمنمعينة

الصناعةفيبأمانالأمميتيلينغازاممتخداميمكنلا

تلقاءمنينفجرماكثيراالغازفهذابمالأسيتونوجوددون

فيبأمانتخزينهيمكنلكن.للضغطشعرضحين،نفسه

ويذيب.الأسيتونفيالمغموربالأسبستوسمليئةحاويات

حينالحاجةعندويطلقهالضغطتحتالأسيتيلينالأسيتون

الحاوية.تفتح

وله،للاشتعالقابلله،لونلاشفافسائلوالأمميتون

سلسلةمنالأولالمركبوهو.الفاكهةبرائحةأشمبهرائحة

ويمتزج.الكيتوناتباسمالمعروفةالعضويةالمركبات

هي:الكيميائيةوصيغتهبالماء،بسهولةالأسيتون

مئوية.درجة2.65حرارةدرجةفيويغليولح(،3ث!حهح)3

لأسيتيلين.ا:يضئاأان!

فييستعملللاشتعالقابلله،لونلاغازالأسيتيلين

وصيغته،أخرىكيميائيةمركباتإعدادوفىاللحام

استنشقهإذاسامالأسيتيلينوغازح(.2هى)2+الكيميائية
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الأسيتيلينشعلةتعملكيف

لحاممشعل

الأكسح!!حليط

لأسيتيلينواالمستدقأطر!ا

الأمسيتلجيرامنحليطيمقوماللحام!ي

،لقطعاللحامقصيصللرلدمجوالأكس!ن

لحامها.المرادالفلرية

ناتجبلهبمسسفاالفلزيسخنالقطععد

يخترق.والأكسحينا/لأسيتيينخليطمن

إلىالمشعلمنالقيالأكسجينمندفق

الفلز.داخل

القاطعللمثعلالمستدقوالطرفالرأس

اغاطعاالأكسيماليو!

نو!!يحن

اللاكسجير

والاسشيلن
الفتحات

المسحمة

ثةسطواأ

سيتيلرأ

لةسطواأ

كسحيرأ

أنتج.متفجرامزيجاأيضاأعهواءامعي!ضنأنهكماأحد،

أرلالأمميتيل!!اغاز-إنجليزيحيميائيوهو-ديفيإدموند

مأ086عامحتىمنسياالغازوظ!!بمأم836عاممرة

بيرثولوتمارسلينأغرنسياالكيمجائيالعالمااكتشف!حين

!ستعملا،والهيدورج!تالكربونم!الغازلتصنيمطريقة

كهرلائيا.قوسا

لهبابالأكسج!ت،يمزجحينالأسيتيلين،اغازيعطي

هذاويستعمل.م643731نحوإلىحرارتهدرجةتصل

الأكسج!تأوأمميتيل!تالأكسيدلهبالمسمىاللهب

أغلزاأطرافتصهروقصها.الفلزاتلحامفيالأسيتيليني

حالةوفي.أجعضابعضهامعءتدثم،باللهباللحامعند

للهبيصهرلاأحص،قطعهالمرادالفلزيسخنالقبما

الفلزفيالاكسجينمنتياريضحثمأسيتيلن،الأكسي

مقطوعةحافةحاتارأغلزاالأكسجينيخترقحيث

.اللحامانظر:.بوضوح

تحضيرفيالخامالموادمنكذلكالأسيتيلينيعد

البلاستيك.لصناعةتستعملمعينةكيميائيةمركبات

الفينيلوخلاتالفينيلحطوريدالمركباتهذهتشمل

الأ!سيتيلينغازفإنذلكإلىإضافة.ديولبيوتانأ!4و

.الفيتاميناتصحاعةفييستعمل

تفاعللإحداثتجارياالأسيتيل!!اغازإنتاجيمكن

فيتحضيرهيتمكماوالماء.ال!صالسيومكربيدبرحجميائي

حرارةدرجاتفيالميثانبتحليلوذأ!كأ!شاعةامرافةى

تحتأسطواناتفيالأمميتيلينغازتخزينويتما.اجةعا

أنبحذريعامللمإذاطالمضغوللعازويمكن.عالضغصأ

فإنالانفجارمنوأطحيطةوينفجر.كيميائيا

خاصة،أسطواناتشيالأمسيتونشييذابالأمميتيلين

.أمانفيوتخزينهشحنهالويقةبهذهويمكن

.الكالسيومكربيد،الأسيتون:أيضاانظر

بنأميدم(.641؟-هـ،02)؟حصيربنأسيد

صحابىأبويحيىالأشهلياعشيرتبنسماكبت-.

.كانالمنورةالمدينةقبائلإحدى،الأوساقميلةمنأنصاري

بنأسيد.كانوالإسلامالجاهليةفيقبيلتهفيمقدماشريفا

وهوبمالكامليسمىوكان،الرأيذويالعقلاءمنحضير

السباحةويجيديكتبح!انمنح!!علىيطلة!كانلقب

والرمي.

بنمصحبالصحابييدعلىعنهاللهرضيأسلم

شهدالهجرةسبقالذيأعاماوفي.عنهاللهرضيعمير

مننقيبااختيارهوتمصتن!!!الرسولومبايعةأصانيةاالعقبةبيعة

عشر.الاتنيأضقباءا

إلىالمقرلينمنعنهاللهرضيحضير3!أسيد!صاد

القرآنرتلوإذا،الحسنبصوتهاشتهرعث!لى.الدهرسو!

.الناسيجتذبألوفاوكان،الأسماعواالقلو!أ!هخشعت

حديثا.18عنهروي

فيأمالجهرر.اللهلرسولواعتذرلدرموقعةيشهدلم

عقدوقد،الفرسانمنعنهاللهرضيكانفقدأحدموقعة

أثخنحتىالصفوفيتقدموكان،الأوسلواح!كل!س!النبيله

حينماثبتوامنمعلمجهلىاللهرسولمعوثبت،بالجراح

فيعنهاللهرضيشاركأحدغزوةوبعد.الموقف!اضطرب

تبوكغزوةوفيصتندهي!،اللهرسولخاصهاالتيالموا!جميع

أاللأوس.اقومهلواءحمل

عنهاللهرضيموقفهكان!اعدةبنيسقيفةوفي

وحسمعنهأللهرضيب!صأليمبايعةشيواضحاحازما

.بالإجماعللصديقالبيعةوتمتالموقف

بنعمرلخلافةالداعينمنعنهاللهرضيأسيدوكان

وقد.للسخطويسخطللرضايرضى:عنهوقالالخطاب

.القدسإلىرحلتهفيعنهأللهرضيعمرالفاروقشارك

محاربة،لدودةالمسدحةالقواتمنفردالحربأسدر

أسرهتمقديكونالأحوالمعظموفيالعدو.قبضةفيو!

الأسرفيوقعقديكونالأحيانبعضوفي،بالالمشسلام

.الحربسجينويسمىبالقوة
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وبروسياالمتحدةالولاياتوقعت،أم785عاموفى

.الحربلسجينالعادلةبالمعاملةتناديمعاهدةأول

ومعاهدتاأم709و9981لاهايمعاهدتاوساعدت

فيماالدوليةالقواعدإرساءعلىأم949و9291جنيف

تقريباالدولكلوافقتوقد،الحربسعجناءبمعاملةشعلق

القواعد.بهذهالعملعلى

علىبالحفاظالدولوجنيفلاهايمعاهداتتلزم

الدوللممثليويسمح.وصحيةآمنةمعسكراتفيالسجناء

نأمنوالتأكد،المعسكراتهذهعلىأخفتيشباالمحاربةغير

العمل،عنوأجرطبيةورعايةغذاءعلىيحصلونالسجناء

الدولةعلىالحربسجناءحقعلىالمعاهداتتنصكما

وتلقيلإرسالللسجناءالبريديةالخدمةبتوفير،المضيفة

العسكريينالأطباءلمارجاعالدولتلزمكما،الخطابات

أيةبإفشاءالحربسجينيلتزمولا،قواتهمإلىوالوعاظ

.وعمرهالعسكريتسلسلهورقمورتبتهاسمهسوىمعلومات

ولاهايجنيفلاتفاقياتالمنظمةالقوانينمنوبالرغم

سجناءمعاملةأساءتالتيالممارساتمنو!ثثيرفقد

(أم9-45أ)939الثانيةالعالميةالحربوأثناح!.الحرب

سجناءها)السابق(السوفييتيوالاتحادوأليابانألمانياعاملت

المعاملة.وسوءوالجوعالبردمنمنهمالملايينفمات،بقسوة

بيندارتالتيالحروبكلفينفسهالعثيءحدثكما

.الاتفاقياتبهذهإسرائيلفيهاتلتزملمإذوإسعرائيلالعرب

الأماتهمتأم(539-أ059)الكوريةالحربوأثناء

أمخاخبغسيلبالقيامأمموريينواالصينبنمنكلاالمتحدة

معظماحترمتفقدذلكومع.المخغسيلان!:.سجنائهم

عنفنتجالحربسجناءلاتفاقياتالمنظمةالقوانينالدول

فيتنامحربنهايةوفيالأسر.بعدمنهمالملايينبقاءذلك

منوايلألافال!مريكيينمن651عادأم(،أ-759)579

انو:.بلادهمإلىالحربسجناءالشمالبنالفيتناميين

الكورية.الحرب؟معاهدات،جنيف

،م5.4إلى3ارتفاعإلىتنمو،مورقةشجرةالأسيرولا

وأمريكاالمكسيكمنوأجزاءالغربيةالهندجزرفيوتوجد

جذورالشجرةولهذه.الجنوبيةأمريكاوشمالالوسطى

توفرتماإذاالفقيرةالتربةفيحتىجيداوتنمو،عميقة

وأبورتوريكوكرزةأيضاالأسيرولاتسمى.كافيةأمطار

.باربادوسكرزةأوالغربيةالهندكرزة

فإنهاتنضجوحينالكرز،ثمرةحجمفيوثمرتها

البرتقالنكهةولمعظمهاطريا؟ولئاالحمرةقانيلوناتكتسي

.البريالتفاحبنكهةالشبيهة،اللاذعة

)حمضج،بفيتامينغنيةالأسيرولافواكهتعد

الأنواعفيجفيتامينمحتوىويختلف(.الأسكوربيك

نفصتحملكثةشحرةم!تؤحدالتيالمغذيةالتمرةهيالأيرولاثمرة

.الحمرةالقايكةالكرزةاصضجاحالةفيوهيالثمرةتشبه"أ!ميرولا".الاسم

وتحتوي.البيئيةالظروفباختلافيختلفكماالختلفة

فيالموجودجفيتامينمنأكبرنسبةعلىالخضراءالفواكه

منللأكلالصالعالجزءويحتوي.الناضجةالفاكهة

الاسكوربيك.حمضمن%4إلىأنحوعلىالأسيرولا

منذاتها%.،.6نسبةتعدالفاكهةمنأخرىأنواعوفي

مصدرأغنىال!سيرولاوتعد.عاليةال!سكوربيكحمض

المصنوعةوالعصائرالجليوجبةوتحتوي.خبفيتامينطبيعي

فيتا!نجمحتوياتأعلىعلىالأمميرولانباتمن

عرفواقدالأمريكيونالهنودوكان.الفواكهمنالمستخلص

نزوحمنطويلوقتقبلالأسيرولانباتفاكهة

آصحاببعضأخذ.الغربيالكرةنصفإلىالأوروبيين

القرنهذامنالاربعينياتخلالالفاكهةتعليبمصانع

وتعد؟المشكلالفواكهعصيرفيالأمميرولااستعمالفي

بورتوريكو.فيهامامحصولأاليومالفاكهةهذه

فيعاشمتيهوديةجماعةالإسينطائفةطائدلآ.،الإسين

عددكان.م68عاموحتى.مق015عامحواليفلسطين

بالفجورالتلوثتحنبحاولوا.نسمة4).00حوالىأفرادها

آمنتوقد.يوسفوساليهوديالمؤرخذكرهلماوفقاالدنيوي

الجسد،انبعاثفكرةورفضوا،الروحبخلودالإسينطائفة

فيعثروقد.بالحيواناتالتضحيةعارضواأنهمويبدو

بقاياعلىالعشرينالقرنمنوالخمسينياتالأربعينيات

أنهايعتقدالتيالبرديلفافاتمنأحديداوعلىمستعمرة

الميت.البحرقربعمرانقريةفىالإسين،طائفةإلىتنسب

ساحلعلىمحلىحكمذاتمقاطعةإسيلجتون

نسمة.69)003سكانهاعدديبلغبإنجلترا،درهام

رئيسيتانومدينتان،الريفيةالبيئةمنكبيرجزءولل!قاطعة



أسينيبويا691

الرئيسية.الصناعةهوالفحموتعدين.وسيهام،بيترليهما:

إلىحديثةصناعاتعدةجذبتحديثةمدينةوبيترلي

والملابسالكيميائيةالموادتشملمنتجاتتنتج،المقاطعة

مميهاممدينةأما.واللعبوالكهربائيةالهندسيةوالبضائع

ويصدر،والأخشابالصلبالحديديستوردميناءفهي

والزراعة.الخردةوالمعدنالكوكوفحمالحجريالفحم

.هناكأساسيةبصورةمختلطةوهي،المقاطعةفيمهمة

.درهام:أيضاانظر

أهتحدةاا!لاياتباتاريخي!تمنطقتيناسمأسيدييويا

علىواقعةالمنطقفنهاتينإحدىكانتوكندا.الأمريكية

منكبيراجزءاتحتلالأخرىوكانتالأحمر،النهر

الحالية.لحماسكاتشون

هدلممونخليجشركةوهبتام،181عامفي

،سيلكيركإيرلإلىالأحمرالنهرعلىالممتدةالمقاطعة

داكوتاباسماليوممايعرفيشملالهبةهذهمنجزءوكان

عامالجزءهذاامتقطاعتموقدمينيسوتا.والشمالية

العالميالحدهو94عرضخطأصبحعندماام818

مقاطعةمنالمتمقىالجزءوانتهىوأمري!!ا.كندابينالفاصل

.ام087عاممانيتوبامديريةتكوينتمعندماالاحمرالنهر

الحدودمنقطعتولاياتأربعمنولايةوهناك

أسينيبوياوسميت.أم882عاملكنداالغربيةالشمالية

عاموساسكاتشوانألبرتامقاطعتيفياستيعابهاوتمأيضا،

.ام509

الولاياتوشمالىكنداحولىتقعالىلمح!تيناسماكانأسييبويا.

الأمريكية.المتحدة

أمريكي،تنسلاعبأم(.391-أم9)43أرثراش،

لفرديالوطنيةالمتحدةالولاياتببطولةيفوزألمحودأولكان

السنةوفي.أم689عامفيالبطولةلقبنالوقد.الرجال

ديفز.كأسانظر:ديفز.بكأسفازنفسها

يفوزأسودرجلأولآشأصبحأم759عامفيو

عنتقاعدوقدإنجلترا.فيالرجاللفرديويمبلدونببطولة

.أم089عامفيالمنافساتخوض

فيآشروبرتأرثرولد

فرجينيا.ولايةفيريشموند

أثناء،أم669عاموفي

جامعةفيدراسته

لوسفيكاليفورنيا

فرديببطولةفاز،أنجلوس

زوجىوببطولاتالرجال

ر!!صولوجيتلرابطةالرجال

آلقآرثر.أغوميةا

والحديدالنيكلمن!مبيكةالبرمالوي،وتسمىالأشابئ

بلفالسبيكةهذهمغنطةتتم.بسهولةمغخطهايمكن

هذاخلاليمركهربائيتياروإرسال،حولهمعزولسلك

ماإذاالمغنطيسيةخاصيشهاتفقدالأشابةولكن.السلك

متناوبتيارأرسلإذاأما.الكهربائىالتيارعنهافصل

شكلعلىأشمابةحولملفوفسلكخلالضعيف

مغنطسيمجالذلكينئكلنفإنه؟معدنيقضيب

تعد،ذلكأجلمن.المادةهذهداخلوقويمتناوب

والمحولاتللمحثاتأساساتستخدم،ممتازةمادةشابةا19

.الاتصالاتهندسةفيالمستخدمة،القدرةمنخفضة

مأ619عامالسبيكةإلمن.و.جالمهندسطوروقد

المتحدةبالولاياتللكهرباءالغربيةالشركةلحساب

علىالحاضرالوقتفيالعلماءويعكف.الأمريكية

مغنطسيةخصائصذاتجديدة!مبائكوتطويرإيجاد

الأشابة.تفوق

منالمعلوماتلنقلالمستخدمةالطرقإحدىالإشارة

يكونعندماالإشارةتستخدماخر.إلىمكانأوشخص

وأمستحيلا،المباشرالكتابيالاتصالأوالمباشرالصوت

حياتنافيالإشارةنستخدمونحن.فيهمرغوبغير

عندالسياراتسيرفيتتحكمالمرورفإشاراتبماليومية

فيالضوئيةالإشاراتتدلكما،المزدحمةالتقاطعنقاط

ماوغالبا.توقفهوعلىتشغيلهعلىالحاسوبجهاز

بالجرسإشارةالأسنانوأطباءالبشريونالأطباءيستخدم

التالي.المريضلمقابلةاستعدادهمعلىللدلالة

المرئية2-الكهربائية-ا:للإشارةأشكالثلالةهناك

ويدويةوآليةكهربائيةمتعددةوسائلوتستخدم.الصوتية3-

مثلالعالميةالشفريةالنظمبعضطورتوقد.الإشحاراتلبث

متشابهةوهي،الدوليةالعلميةوالشفرةالعالميةمورسإشمارات

.مكانأيفيفهمهاويمكنالعالمأنحاءمعظمفى

العلم؟انظر:الصددهذافيالمعلوماتمنلمزيد

.إشارات،مورس

سالسالشوا!لمانيلا،مرتت
المرتاساسكاكن.إ؟الامممكلم،02

أسينمدولاكا!اأ!كاأس،أأ!لنارص

091ة1882لم!6ءوس\،لإاثبم

كفاملكحش7

المدحطةا!ولأيات81شئمببوص!

هواي!ويوهيلحناالجنوالالبثمماااكوالهـئ!ماتااالا-لهيراتا



791رةلإشاا

الإشارةطرق

المرئيةالإشاراتمنمختلفةأشكالاستخدمت

إشاراتعلىذلكواشتمل.القدممنذالصوتيةوالإشمارات

الإشعاراتأماالنار.وإشعالالطولوقرعالدخان

الأولىالسنواتفيمرةلأولاستخدمتفقد،الكهربائية

.الميلاديالتاصئكلشرالقرنمن

منالنوعلهذامازالت.والصوتيةالمرئيةالإشارات

وتستخدم.الانحتىعديدةاممتخدأماتالإشارات

النواقيسمنهاالصوتيةالإشاراتلبثمتعددةوسائل

الإنذاروصافراتوالأبوأقوالمدافعالقرصيةوالأجراس

اليدوية.والصافرات

.الأعلامفيهاتستخدممافغالباالمرئيةالإشاراتأما

يحملهمايدويانعلمانيستخدمالسيمافورنظامففى

وليرمز،الألفبائيةالحروفليمثلمختلفةأوضاعفيالمرسل

فيهافتستخدمالعلمبرفعالإشارةأما.متعددةأخرىلمعان

ومنهاالسفنسواريعلىوتوضع،الملونةالمعلقةالأعلام

البحارةيبعثماوغالبا.الأضلاعوثلاثىالأضلاعرباعى

الدولية.العلميةالشفرةحسبالعلمرفعبوساطةبالرسائل

فيمكن،المرئيةالإشاراتفىالضوءاممتخداميمكن

كليرمزحيث،الملونةبالأضواءالضوئيةالإشاراتإجراء

إماغالباالإشماراتهذهوتبثمعينلمعنىمنهالون

ويمكنمحدد،نظامحعسببالبرقأوالمتقطعبالوميض

كماالمرايا.علىالشمسضوءبعكسالإشماراتإرسال

النارية.بالصواريخالإشارةفيمهماعاملااللونيعتبر

منها،الناريةبالصواريخللإشارةمتعددةوسائلوتستخدم

التيالقذائفأووالخراطيموالدخانوالشعلاتالصواريخ

بوساطةالمرئيةالإشاراتعمليمكنكما.المدافعمنتطلق

القماشمنو!!طعبوساطةأو،والجسماليدحركات

اخر.سطحأيعلىأوالأرضعلى

منهامتعددةبطرقبثهايمكن.الكهربائيةالإشارات

بعدعنوالطابعةوالهاتفوالتلفازوالرادارالراديو

مجموعةبوساطةالرسائلتنقلماوغالبا.والفاكسيميلي

معا.الطرقهذهمن

بدقةموقعهاوتعيينالأشياءوجودعلىالتعرفويمكن

وأبرقيةرسالةإرساليمكنكماالرادار.إشاراتطريقعن

نقلويمكنبعد.عنالطابعةطريقعنأخرىرسالةأي

الهاتف.خطوطعبرعاليةبسرعةالحاسوبمعلومات

الخرائطمننعسخاالفاكسيميليأجهزةتنقلأنويمكن

لنقلالاتصالاتأقماروتستخذم.المطبوعةوالموادوالصور

وتستخدم.العالممنجزءلأيالكهربائيالاتصال

الاتصالمنأنواعلنقلأيضاالمحورالمتحدةالكبلات

الكهربائط.

للإشاراتالمهمهالاستخدامات

مجالاتفيالتاريخعبرالإشاراتاممتخدمت

المهمةالإشاراتمنعدداالمقالةهذهوتناقم!.متعددة

الأخرىالاستخداماتعنالمعلوماتمنولمزيد.القليلة

ذاتالموضوعاتقائمةفيالمدونةالمقالاتأقرأللإشارات

.المقالهذانهايةفيالواردةالصلة

وسائلالجيولقتمستخدم.العسكريةالإشارات

والطابعةوالهاتفوالرادارالراديومثلالحدشةالاتصالات

إلا،الأحيانغالبيةفيالراديوويستعملوالتلفاز.بعدعن

العدوإمكانبسببضماناالاتصالاتوسائلأقلأنه

كبيرجانبعلىالسريةكانتفإذا.المرسلموقعالتقاط

.بالشفرةالراديويةالرلممائلإرشالشمالأهميةمن

غير،الكهربائيةالاتصالاتعلىأساساالجيوشتعتمد

والمرئية.الصوتيةوالإشاراتالمراسلينأيضاتستخدمأنها

والأعلاموالذراعاليدإشاراتالمرئيةالإشاراتوتتضمن

الإشاراتأما.الناريةوالصواريخوالأضواءواللوحاتاليدوية

.والصافراتالناريةوالطلقاتالأبواقفتشملالصموتية

بينالراديويةالإشاراتتستخدم.الطيرانإشارات

الإقلإعبتعليماتوتتعلق،والطيرانالأرضيةالمحطات

ناكماالجو،وأخبارالأخرىالطائراتوموقعوالهبوط

غايةفىالطائرأتسربقباطنةبينالراديويالاتصال

الاتجاهبمحدداتالطائراتبعضزودتوقد.الأهمية

وهذه،الجهاتلجميعالراديويةبالبوصلةأوأوتوماتيما

جميعفيمواقعهاتحديدمنالطيارينتمكنالأجهزة

امنلهبوطالطائرةلإرشادفيستخدمالرادارأما.الأوقات

ظهرعلىالهبوطعلىومساعدتهاالجويةالأحوالكافةفي

وتشملأهدافها.إلىالعسكريةالطائرأتوتوجيهالحاملات

على،الطيارينمعاونةفيالمستخدمةالمرئيةالإشارات

أضواءونظمالريحوأكمامالموقعتحديدوأنوارالمنارات

.المطاراتفيالاقتراب

التجاريةالسفنمنكلتستخدم.البحريةالإشارات

الكهربائية.الاتصالاتمنمتعددةأنواعاالحربيةوالسفن

سفينةبينالاتصالفىأوسعبشكلالراديوويستخدم

للسلاحالتابعةالطائراتفيالتحكموفي،وأخرى

بعدعنوالطابعةالراديوشبكاتتربطكما.البحري

فىالرادارويساعد.الأرضيةبالمحطاتالبحرفيأسمفنا

مواتعكشفأيضايمكنكما،السفنمواقععنالكشف

جهازبوساطةالمتفجرةالألغاموموا!،المعاديةالغواصات

السونار.يسمىبالصدىسبر

منالأعلامورافعاتالملوحةوالأعلامالأضواءتعتبر

أماالبحار.فيامشخداماالمرئيةالإشاراتوسائلأكثر

المصدرةالكهربائيةالنبائطفتشملالصوتيةالإشارات



لغة،الإشارة891

والصاشراتالقرصيةوالأجراسوالنواقيسل!صوت

حركةطريقعنتعملوالتىأ!افياتاعليالموضوعة

فوقالموضوعةالضبابيةوالإشاراتالاضواءهذهالبحر.

تحذيرأجهزةكلهاوالطافياتالعائمةوالمناراتالمنارات

مخبأةأشياءمنأوالأرضمناس!فنباقترابتفيد

المو!تحديدأنوارشك!!فيأضوءايستخدم.كماخطرة

أ!مفرلاتعملوهي.أمماشفةاالأنواراوإشاراتالسفنعلى

حةالملواطراياأجحارةاويستخدم.النحدةلطلبكإثمارات

أغريبة.اللسفنالمعلوماتا!لإيصاالأعلامورافعات

إرسالوالطالمهـاتالسفنتستطهيع.الاستغاثةإشارات

هذهأشهرومندوأجا.عليهامتفة!للاممتغاثةإشسارات

أسشفريةاالراديوية303إسأوإسالامشغاثةإشارتاالإشارات

دايمايالصوتيةاللامع!صيةوالإشارةأبحارافيالمستخدمة

الصل!المستحدمةالأخرىالإشاراتأنواعومنالجو.في

،قصيرةمتباينةفتراتعلىلاريةأعيرةإطلاقالنجدة

الأسهماوإطلات،انقطاعدونأ!بابيةاالصافراتواستخدام

أسدوليةناأ!لميةاالإشارةواستحدام،المضيئةأ!نابلواالمضيئة

أ!سائ!اهذهش!مقلودا.أ!طميا11ونصحص)حي!أ(س

محتمعة.أوفرادىمتستخدألىيمكن

ا!دلى،بالدعايننذ"

!ث!ت!ب!ا

!يم!غ!خ!و!ذ!ر!ؤ

ص!ش!ص!ض!عر!فر

!!غ!ف!ق!لث!لى

م!نء!ب!ثىلمح!ممط

ءلا!*!!!غ!

-(!!!!

ما!اعدالمستحدمةالإشارةلغةمنحالاتمما!العربيةالأصابعأبجدية

.أحرىحهةص!واس!صيرال!ماول!!،حهةمننجعصىحبعضهما

أضشعي!.الرموراضاليةااليدوالحروفمورا-الأولىااليدفيهاوتستحدم

فإنهالنجدةإلىالأرضعلىالمقيمينمنيحتاجمنأما

المتداولة.الإشاراتمنأش!صالآيستحدمأوإشمارةلنفسهيخترع

الموسعةفيعلةذاتمقالات

ةرلماايوداشالعة،رةشال!ا

الملاحيةالمسارةرالسيما!والاريةالألعا!ا

إشارات،مورسالإسداراصافرةالتمتحفير

الهليوحرافالصمارةراهـ!و!ةص

الإيماءاتمنمجموعةالإشارةأخة.لغة،الإشارة

السمع.وضعافأصمايستخدمهاأجدويةااشموزر

للتخاطبمالسويأسسمعاأصحاب!ذلكويستخدمها

اسممع.وضعافالصما

،الكلماتمنأكثرالأف!صاراعلىالإشارةلغةتعتمد

سبيلعلىمحدد.مفهومأرف!ضةعنتعبرإيماءةشك!

ماشيئاأنفكرةعنأطتعبيرإيماءةاستخداميم!ض،المثال

به.الوعدممبققدأوواقعيأوحقيقى

لغةفيلهامرادفلاوالأسماءال!ماتلعض

التي،اليدويةالأبجديةاالحروفاامستحدايم!شوالإشارد.

.الكلماتهذهلمثلالأصابع،اأبحديةشذأسكتسمى

ببر؟51؟.(\%!ملم3!جم!أ2يلمبه!ايبما!؟.

؟الم.71عأ!9!لأ6!به!!!لا8

حمصحيمأ!79المس/لاثص9!ؤ!بز؟ه؟!بز؟!3؟!ئم12!!

ح!223؟2!س!لمث!!صموممم.،!!،ا!!ه91

36!ثم!3!ضلم!."3!هوجم!31!صا!هـثطئم،؟؟بم

أا"*؟إتر!ا"إ؟،؟ىء،

ح!ج!ة3ول3جثض/)!أل!ح!حبرلمؤ!ش/ا33!بر3!3

"ءولاور!"9

كثى!س/ه!ءلمئم،!لم!يم!ؤا:

15ص،5!ء1!ا."

4أ!لألم"-صكرخمض!!"ممو!في7؟2ممص6ر!حم

زصحس!ويحمبححصبر/-ص!!نم!رحو

ط*ف!.!اهـ.1بر0919

للتعبيرصالإشارةباستحدامهاالعرليةتمتار.العربيةالإشاريةأرقام

اجدين.اكلتادلك!ىوتستحدم،الأرهضاما
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إشارةلغةعادةيستخدمونمعاالصمتخاطبعند

وهي،العربيةالإشاريةالأصابعأبجديةمثلموحدةفصحى

فيلهومعيلةاليدبأصابعالإشارةيستخدملغوينظام

الصمبينأوبعض،معبعضهمالصمابينالتخاطب

بترائهاالأبجديةهذهوتمتاز.أخرىجهةمنوالمبصرين

منهارمزكليمثليدويارمزا35علىتشتملإذالشكلي

تمثلأخرىرموزوخمسةالهجاءحروفمنحرفا

(.بالحركات)الضبطالتشكيل

ذإ،الإشارينظامهافيالأرقامالعربيةتغفلولم

ء3علىيشتملالعربيةالإشاريةللأرقامنظاماأحدثت

ذلككانإذاالأرقاممنرقمامنهارمزكليمثليدويارمزا

أكثر.أومفردعددمنيتكونالرقم

الولاياتفيطورتالتىالأمريكيةالإشارةلغةومنها

المملكةفيطورتالتيالبريطانيةالإشارةلغةأو،المتحدة

اشئيسيةللفكرةالرمزيتمالموحدةاللغاتتلكفي.المتحدة

الإشارةلغةاستخدامعند،المثالسبيلعلىأولأ.

اسمكإلىالبدايةفيالأصمالشخصيرمز،البريطانية

اسمك؟ماتلفظهلماالإشارةلغةهيهذهما؟ذلكوبعد

الإشارةلغةمنجزءاالإنجليزيةاليدأبجديةتشكل

فيبريطانيافىالصممعظميستخدمهاالتيالبريطانية

بلدانفيالمستعملةالأساليبعكصعلى.محادثاتهم

معا.أجدينااستخدامعلىالإنجليزيةالطريقةتعتمد،أخرى

الصميحاول،يسمعون!%ناسأصمااتخاطبعند

.الإنجليزياللفظيالنسقتطابقبحيثإشاراتهمتعديل

كثيرتستخدم.الإشاريةالإنجليزيةالأسلوبهذاعلىويطلق

المصطلحيعنى.الكاملالاتصالتسمىفلسفةالمدارسمن

وأالامريكيةالإفمارةلغةذلكفىبما،الاتصالجمئأنواع

،الشفويالحديثأوالشفاهلغةأوالبريطانيةالإشارةلغة

والأفكار.المعلوماتلنقلالحاجةحمسبالمستخدمة

الصمم.:أيضاانظر

بنعلى،الأشعريالحسنأبيمذهبأتباعالأشاعكرة

أليولدمنوهوم(.359هـ،432)تإسحاقبنإسماعيل

الحسن.أبو،الأشعريانظر:.عنهال!رضيالأشعريموسى

فلما.المعتزلةانظر:.المعتزلةمذهبعلىأمرهأوليخماوكان

بيتهفيالناسعنوغابآرائهماعنتراجعالأربعينسنبلغ

المنبرفصعد،بالبصرةالمسجدإلىخرحثميوما،عشرخمسة

عليكمتغيبتإنيأ!اسامشريا:وقالالجمعةصلاةبعد

يترجحولم،الأدلةعنديفتكافأتنظرتلأنيالمدةهذه

اللهفاستهديت،باطلعلىحقولاحق،علىباط!!عندي

وانخلعت،هذهكتبيفيأودعتهماإلىفهدانيوتعالىتبارك

وانخلع.لملم.هذا.ثوبيصتانخلعتكمااعتقدهماجميععن

ومنذ.الناسإلىبالكتبودفع،بهورمىعليهكانتوبمن

مؤسسهوجاهر.الأشاعرةمذهبظهوربدأالحينذلك

عليهم.للردوتصدىالمعتزلةبمخالفة

"!القران:ويقولالقرآنتأويلإلىالأشعرييذهبلا

لحجة.إلاظاهرهعننزيلهأنلناوليسظاهرهعلى

وجودعلىالبرهان-أمنها:،معروفةأصولوللأشعري

علىالإنسانحالنقصمنالامعتدلالعلىيقومالله

تدبرإذاالإنسانأنيعنيمدبر.وصانعكاملةعلةوجود

-2مريدا.عالماقادراصانعالهأنعلموأطوارهخلقتهفى

شيئايشبهولاشيءيشبههيلاتعالىفالله،اللهصفات

كفوالهيكن)ولم.أأ:الشورىشيء!كمنله)ليس

،الاخرةفيبالأبصاراللهرؤيئصاز3-40:ا!!صأحد!

ربهاإلىناضرةيومئذ)وجوه:تعالىقولهذلكأدلةومن

وليس،مخلوقةالعبادأفعال22.234،:القيامة!ناظرة

اللههوالحقيقيالفاعلأنأياكتسابها،غيرفيهاللإنسان

الإنسانأنفيهاالقولوخلاصة،الاستطاعة5-.تعالى

وتارةتارةمستطيعايكونلأنهغيرههيباصعتطاعةيستطيع

التعديل6-.تتقدمهولاالفعليمالاستطاعةوأنعاجزا،

لأنشرطولاقيددونالإلهيةالمشيئةإطلاقوهووالتجوير

للهالتصديقوهوالإيمان7-.عدلكلهاتعالىاللهأفعال

أخبارهم.فيالسلامعليهمولرسله

منكثيرفيويختلفونالأصولهذهفيالأشساعرةيتفق

هـ،304)تالباقلانيأبوبكرالقاضيمشاهيرهمومن.الفروع

م(،3701هـ،924)تالبغداديوعبدالقاهرم(،2101

أم(.640هـ،438)تالجوينيالمعاليأبوالحرمينوإمام

بكر؟أبو،الباقلانى؟الجبائى،المعتزلة:أيضاانظر

الدين.تقي،الجماعيلى

ويعيقكانا.فىعرقيةجماعةوأقوىأضخمالأشاشي

الجزءفي،نسمةمليون5.1البالكلددهم،الأشانتيمعظم

وعاصمة.الأشانتيإقليموفيغانامنالأوممطالجنوبي

غانا.مدنكبرىثانيةهىكوماسىالإقليم

الكاكاوزراعةعلىحياتهمفيالآشانتىمعظميعتمد

وصناعةمناجمفيآخرونويعمل،المحاصيلمنوغيره

الأشانتيمنسوجاتوتشتهر.التجاريةوالأعمالالأخشاب

الوطني.زيهمالغانيونمنهايصنعالألوانزاهيةبأقمشة

الأشانتيمنكثيراولكنتوي،الأشانتيلغةوتسمى

،الإسلامالأشانتيمنعددويعتنق.الإنجليزيةيتكلمون

الأشانتيديانةوتتضمن.النصرانيةبعضهميعتنقكما

خلالمنبالبشريتصلنيامييسمىمتفوقاإلهاالتقليدية

الموتىبأجدادهماالاشانتيوشبرك.صغرىأخرىآلهة

خاصة.معابدولهم
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غربيسكنتشعوبمنالأشانتيأصلينحدروربما

عشرالسالغالقرنأواخروفي.السن!تآلافمنذإفريقيا

،واحدةدولةفيالأشانتيأوسييسمىقائدوحدالميلادي

أنشأوقد.الموحدةالأشانتيلأمةملكأولوأصبح

خلاللهمالمحيطةالدولمنكثيراهزمقوياجيشاالأشانتى

الأشانتيإمبراطوريةوضمت.الميلاديعشرالثامنالقرن

وغري،العاجساحلوترقيالحاليةغاناتطورهاقمةفي

عشر.التاسعالقرنأوائلفيتوجو

خاضتالميلاديعشرالتاسعالقرنأواخروفى

علىللسيطرةبريطهانياضدحرباالأشانتيإمبراطورية

هزمأم109عاموفيإفريقيا.غربفيالتجارة

مستعمرةالأشمانتيأرضمنوجعلواالأشانتىالبريطانيون

مستعمرةالبريطانيونالمستعمرونأخضعوقد.بريطانية

عاموفي.الذهبساحلمستعمرةلسلطاتالأشانتي

ساحلومستعمرةالأشانتيمستعمرةأصبحتام579

غاناللدلريطانياتديرهامجاورةأخرىومناطقالذهب

فيرئيسيادوراالأشسانتىأدىالتاريخذلكومنذ.المستقلة

والسياسى.الاقتصاديغاناتطور

إفريقيا.:أيضاانظر

الحزازيات(بم)تر!صي!الحزازانظر:الجدور.أشياه

)الحزاريات(.النباتأ!طر(!ا)أجزاءالفطريات

-أ؟901هـ،575-5؟0)2خيرابنالإشبدلى،

اللمتونىخليفةبنخيربنمحمدأبوبكرأم(.018

المحدثالمقرئالمجودالحافظالإمامالشيخ،الإشبيلي

الأندلس.عالم،اللغويوالأديب

سادحتىلهواختصمحمدبنشريحعلىالقراءاتأتقن

كتبهبيعتماتولما.لفسمائةمنأكثروسمع،بلدهأهل

منوبقي.الإتقانفينظيرلهيكنولملصحتها،ثمنبأغلى

الفهرسة.انظر:.شيوخهعنرواهمافهرسةتصنيفه

الأشبيلى.عصفورابنانظر:عصمور.ابنالأشبيلي،

-7111هـ،581-ء01)عبدالحق،الإشبيلي

عبداللهبنالرحمنعبدبنالحقعبدمحمدأبوأم(.185

المجود،الحجةالعلامةالحافظ،الإشبيليالأندلسيالأزدي

.الخراطبابنزمانهفىالمعروف

عارفا،وعللهبالحديثعالماحافظا،فقيها،كان

ولزوم،والورعوالزهدوالصلاحبالحيرموصوفا،بالرجال

بجايةمدينةس!شالشعر.وقولالأدبفىمشاركا،السنة

بهافنشر،اللمتونيةالدولةفيهازالتالتيالفتنةوقت

اسمه.واشتهر،ع!مه

الصغرى،الشرعيةالأحكامكتابهمنهاتصانيفله

منوالمعتلالمحيحينبينالجمع،وال!صرىوالوسو

فيحافلكتابوهو،اللغةفيالواعىكتاب،الحديث

اللغة.

الأسبانيالفنفياشائدةالمراكزمنواحدةإشبيليا

فتحها.نسمة668)356الس!صانعددوالتعليما.والأدب

أوجظلهمفىفبلغتم،271هـ،49عامالمسلمون

عبادبنيحكمتحتمستقلةإمارةمقروكانتاردهارها

مركراوازدهرتأم(.190-أ230هـ،484-41)4

هـ،145-4)48المرابطيندولتيأياموثقافياتجاريا

0311هـ،25686)4والموحدي!م(65017-411

العلومتاريخفيمكانةلإشبيلياحانتوأم(.-926

علومفىبارزإسهاملعلمائهاكانفقد،والإسلاميةالعربية

منوبرز.وغيرهوالطبوالححسابوالفلكوالدلناللغة

الإشبيليعصفوربابنالمشهورمؤمنبنعليعلمائها

فيالعربيةلواءحاملوهوام(271هـ،966)ت

الإشبيليخلفبنمحمدألوب!صومنهم.الأندلس

اللغةفيالتصانيفصاحبأم(186هـ،58د)ت

الأديبأم(682هـ،666)تالرعينىومنهما.أغقهار

خيروابن.واللغةوالفقهالحديثفيمصنفاتولهالكاتب

بابنالمشهورعبدالحقوابرت،الفهرسةصاحبالإشبيلي

قشتالةحاكمالثالثفرديناندعليهامميو.وغيرهمالخراط

له.مقراواتخذهاطويلحصماربعدم4821هـ،646عام

دييجوهماأسبانيارساميأشهرمناثنانفيهاولدوقد

كطرمينأوبراأنكماموريللو.وبارتولوميفيلاسكيز

لهما.خلفيةالمدينةاتخذتاقدالشهيرتينإشبيلياوحلاق

وقدإشبيليا،فىعاشجواندونإنالأسطورةاوتقول

والمؤلفينالكتابمنالكثيرالأسطوريةقصتهمدت

ويرح.جواندونانظر:.لأعمالهمبمادةالموسيقيين

.أم205عامإلىإشبيلياجامعةتأ!ميستاريخ

علىقادسشرقيشمالكم79بعدعلىالمدينةوتقع

المشمسةالكرومبحقولغنيةمنطقةفىالكبيرالوادينهر

محاطةالمدينةوكانت.أسبانياان!:.البرتقالوبساتين

وعاش.قائمةبقاياهامازالتبرجا64ذيعظيمبعسور

فىآثارهموظهرت،السنواتمنلمئاتإشمبيليافىالبربر

والمنازل،المظللةالضيقةالشوارعذاتالمدينةتصميم

التيال!ديقةالساحاتحولالمبنيةالمشارفذاتالبيضاء

منارةوهيالجيرالدا،هوإشبيلياوشعارأضوافير.اتتوسطها

هذهوتمتد.المدينةكاتدرائيةمنجزءاالآنتعدإسلامية

القرنفيبنيتوقد،م09علىيزيدارتفاعإلىالمنارة

.الميلاديعشرالثاني،الهجرياسحادس
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والأقمشة،الفخاريةوالآنيةالسيجارأشبيليامصانعتنتج

الحديدية.والمنتجاتوالعطوروالشوكولاتةوالالاتالحريرية

مهما.ميناءالمدينةمنالكبيرالواديونهرالقنواتوتجعل

والزئبقوالفلينوالفواكهوالزيتونصادراتهاوتشمل

أشبيليا.مقاطعةعاصمةهيوالمدينة.والصوف

وصكأالأصلغربىاقتصادينظامالاشتراعية

نأالاشتراكيينأغلبويعتقد.اجتماعيةونظريةسياسية

امتلاكلهاينبغيالتيهي،المحليةأوالوطنيةالحكومات

النظريةوتقومالأفراد.وليسواستغلالهاالأمةموارد

والمصائوغيرهاللأرأضيالدولةامتلاكعلىالاششراكية

بابمنيدخلالشرأنيعتقدونلأنهم؟الإنتاجوسائلمن

الخاصة.الملكية

طرححيث،الإغريقعهدمنذالعامةالملكيةفكرةظهرت

الملكيةمسألةالرابعالقرنفيأفلاطوناليونانيالفيلسوف

جماعاتظهرتالحينذلكومنذ.الحاكمةللطقةالجماعية

الجماعية.الملكيةعلىيقوماجتماعينظامببناءتطالبعدة

القرنفىمرةلأولالاشترأكيةكلمةاستخدمت

محاربةإلىالدعوةآنذاكبهاوقصمد،الميلاديعشرالتاشع

فيالشرورأصلأنهايعتقدالناسبعضكانالتيالأنانية

الثورةأنالاعتقادهذاوعززحر،عملأورأسمالينظام

منالأولىالسنواتفيسببتالغربيالعالمفيالصناعية

اجتماعيةمشكلاتالغربيةأوروبافيعشرالتاسعالقرن

بالعمللموظفيهمالمصانعأصحابإلزامفىتمثلت،خطيرة

غيرظروفظلوفيمنخفضةبأجور،طويلةساعات

الملكيةبمبدأالأخذأنالاشتراكيونأدعىوقد.صحية

أفضلمعاملةيضمنالإنتاجمواردعلىالسيطرةأوالعامة

المجتمع.أفرادلجميع

سياسيةأحزاباليومتوجدالدولأغلبوفي

ومنبعضها،فياشتراكيةحكوماتتوجدكما،اشتراكية

بعضتبنتالاشتراكيةغيرالدولمعظمأنبالذكرالجدير

الاشتراكية.البرامجمنجزءهيالتيوالأساليبالأفكار

الاشتراكيةمصطلحادل.والشيوعيةالاشتراكية

مجتمعوهوواحدمعنىعلى-مافترةفي-والشيوعية

فهناكأليومأما.الإنتاجلوسائلالعامةالملكيةعلىيعتمد

بينوكبيرةبلواضحةاختلافاتوجوديرىمن

يعتبرونالشيوعيةالأحزأبفأعضاء،المصطلحين

وفي،الشيوعيالمجتمعتحقيقمراحلمنمرحلةالاشتراكية

وإدارةالخاصةالملكياتأغلبإزالةتتمالمرحلةهذهخلال

ناحية،منهذا.وطنيةإنتاجخطةأساسعلىالاقتصاد

علىالمواطنينإجبارإلىالحكومةتلجأأخرىناحيةومن

بكلالوفاءلهمتكفللاقليلةعوائدمقابلالجادالعمل

تصبحاسمياسةلهذهونتيجةتاليةمرحلةوفي.احتياجاتهم

رغباتتحقيقلهايتيحكافبشكلاقتصادياقادرةالدولة

التطورمنالمرحلةهذهوتسمى،الاقتصاديةالمواطنين

سوفالإجبارأوالقمعأنالشيوعيونويدعي.بالشيوعية

الاششراكيونيقبلولا.الشيوعيةظلفىيختفي

منالقولذلك-الشيوعيةالبلدانغيرفي-الديمقراطيون

تفرضهالذيالقسربعضأناعتقادهمفبرغم،الشيوعيين

ينبغيالناسبعضلأنضروريا،يكونقد،الحكومة

يرفضونأنهمإلا،صالحينمواطنينيكونواحتىإجبارهم

مثل،الشيوعيةالأحزابتستخدمهاالتيالاساليبمعظم

وسائلللعنفالأخرىوالأشكالالثورةإلىاللجوء

لإدارةالاستبداديةالأساليبوكذلك،السلطةإلىللوصول

ينادي،الشيوعيينخلافوعلى.الحكمتوليهمبعدالدولة

الديمقراطية،الممارساتبجدوىالديمقراطيونالاشتراكيون

بالتوزيعويهتمون،المعارضةالأحزابوجودويقبلون

بالنمواهتمامهممنأكثروالخدماتللسلعالعادل

عندالديمقراطيةبالأساليبويأخذون،السريعالاقتصادي

إنتاجها.يرادالتيالسلعتحديد

نأالاشتراكيونيعتقد.الاشتراكيةوأساليبأهداف

هدرإلىالنهايةفيوتؤدي،فعالةغيرالحرةالمؤسساتنظم

منها:،مشكلاتتصاحبهاالرأسماليةوأنالموارد،منكثير

وينبغى.العملوأربابالعمالبينوالنزاعوالفقرالبطالة

بالتعساويالدولةثرواتتوزيعالمشكلاتهذهلمواجهة

الاجتماعيةالمساواةعدمبقوةيعارضونأنهمكما.وبعدالة

مجتفيرتكزقيامإلىويهدفون،المواطنينبينوالتفرقة

الفردية.والمصلحةالمنافسةعلىلا،والأخوةالتعاونعلى

بوضعتتحققأهدافهاأنالاشتراكيةدعاةويرى

مباشرةإماوذلك،المواطنينبأيديالرئيسيةالإنتاجوسائل

منالعديديفضلالمجالهذاوفي.الحكومةخلالمنوإما

الحكومةملكيةأيالختلط،الاقتصادالاشتراكيةمن!ي

النشاطاتمنللعديدالأفرادوملكيةالألمساسيةللمصانع

القوانينخلالمنعليهاالرقابةتتمأنعلى،الأخرى

نأالاشتراكيونويرى.الحكومةتفرضهاالتيوالتنظيمات

اقتصاديةخطةضمناستخدامهاينبغيالدولةموارد

والمزارعينالصناعةرجالقبلمنوضعهايتم،شاملة

الإنتاجتكييفتراعي،الحكومةفىوالمسؤولينوالعمال

العرضقوىانوبرغم.المواطنيناحتياجاتحعسب

الخطةهذهظلفيوالأسعارالإنتاجعلىتؤثرقدوالطلب

الإنتاجبخصوصالقراراتمنالعديدفإن،الاقتصادية

السياسية.السلطاتتتخذهوالأسعار

الأفرادبأيديتبقىالتيالثروةحجموبخصوص

الاشتراكيونيختلف،ممتلكاتهمبعضمنالأغنياءوتجريد
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منتوزبالثروةبإعادةيناديمنهمفالعديد،بينهمفيما

والعاطلينالمسنينلمساعدةالقوانينوسنالضرائبخلال

والأطفالوالأراملالعاهاتوذويوالمعوقينالعملعن

ينبغيأنهآخرونيرىكما.المحتاجينمنوغيرهمالقصر

الطبيةوالخدماتالمجانيأضعليماتوفيرتقدمماعلىعلاوة

مس!شعلىالحصولفيمساعدتهمبجانبالمواطنينلكل

نفقاته.تحمليم!ضهموبايجار،سليمصحي

الاشتراكيةتطور

أضاسئكشراالقرنبداياتفي.الأوائلالاشتراكيون

حركةالغربيينوالمصلح!تالكتابمنعددانتقد،الميلادي

.العمالصفوفدينومعاناةحورمنصاحبهالما،التصنيع

المتحدةالمملكةمنأوينروبرتمثلرجالقدموقد

فرنسامنسيمونسانديوكونتفوريروتشارلز

مثاليةظروفوفقالقائمةالمجتحعاتلتنظيممقترحات

فوريروأتباعينأرأنشأوقد.واقتصاديااجتماعيا

تعمرأ3وأحضها،المجتمعاتلهذهنماذجتعاونيةمستوطنات

هيوا!لثالية.بالمثاليينال!شتراكيونهؤلاءلقبوقدطويا،.

والعدالة.المساواةأفرادهبينتسودمثاليلمجتمعوصف

اجتماعيوفيلسوفاقتصاديعالم.هاركسكارل

عشرالتاسعالقرنفيالاشتراكي!تالمؤثرينأكثرأصب!!،ألماني

في-بداية-الرئيسيةالاشتراكيةأف!صارهعنعبروقد.الميلادي

شريدريكصديقهمعكتبهالذيأم()848الشيوعيالبيان

العلمية،بالاشتراكيةاشتراكيتهمارك!سمىوقدأنجلز.

أنصصرمارويعتقدافماقي.الاشتراكيةوبينبينهاليفرق

مشنهيالاشتراكيةوأن،والعاملينالمالكينبينصراعالتاريخ

الرأسمالية.محلوتحلالطقيأ!راعاهذا

عشرالتاسعالقرنأواخرفي.العالميةالاشتراكيةالحركة

وأمريكاأوروبامنكا!فياشتراكيةسياسيةأحزابتكونت

عالميتنظيمفيالأحزابهذهاتحدتالوقتوبمرورالشمالية

حركةعليهأطلقوقد.ماركسكتالاتمنمستوحاةمبادئه

لل،انقساماتالحركةهذهشسهدتوقد.العالميةالاشتراكية

بل،والمتطرفونالمعتدلونهناكفكانأعضائها،ل!توخلافات

كما.الماركسيالمذهبدعضهمرفضالذينوالثوريون

مثلماركسيةغيروأحزاباجماعاتالحركةهذهضمت

جمعيةوهي،الفابيةبالجمعيةالمسماةالاشتراكيةالجماعة

لتحقيقأضصرانيةاالأفكارمنآراءهااستمدتإنجليزية

الحرببدايةبعدالاشتراكيةالحركةوانهارت.الإصلاحات

بم.أ!41عامفيالأولىالعالمية

التزامااليومال!شتراكييناغلبيلتزم.اليومالاشتراكية

إلىويسعون،للدولةالدستوريالإطارضمنبالعم!!قويا

تمثلالاشتراكيةأنمنانطهلاقاالأحزابجميعمعالتعاون

فيفقطمحصورةأجستر،الواسعةالشعبيةالاهتمامات

وسائلجميعتكونأنمبدأتطيقفيويتساهلون،العمال

تكونباناقتناعيم،العامةالمدصةضمنالرئيسيةالإنتاج

الاشتراكيينوأغلب.الح!صمةرقابةتحتالخاصةالأعمال

الرافض.أوالمعارضموقفالشيوعيةمنيقفون

بينما،الدولبعضفيالح!صمالاشتراكىالحزبويتولى

توجدولا.ائتلافيةح!صمةضمنالآخربعضهافيي!صن

تحكمهاالتيالبلدانفحتى،بالكاملاشتراكيةبلدانالان

المؤسساتأشكالبعضأصديهازالماالشيوعيةالأحزاب

الحكومة.بأيديفيهاالمواردمعظمأنبرغمأغرديةا

صةاتالملكيةإلغاءعلىالاشترا!سيةتقوم.ا!لذهبنقد

وسائلملكيةذلكفىبما،العامةالملاجةعلىالدولةوهيمنة

.ال!نتاخ

الإنسانلحريةإلغاءالخاصةالملكيةإلغاءفيأنوالواقع

توقعالخاصةالمل!صيةبأنالتذرعأما،التملكفىولحقه

علىالفرديةالملكياتبعضمنأوالناسبعضمنالظلما

مبررافليعرجماعيةأوضديةملاجاتعلىأرأضاساآحاد

تعادوالمظلوم،الحقإلىيردأظالمفا.حقهمالناسلهضم

حقوقه.إليه

المالكلأن،خاصةملكيةفهيالإنتاجوسائلم!جةأما

بهيسهلابتكارأوباختراعويأتيإنتاجهفييبدعقدالفرد

فلماذا،وللمجتمعللفردخيرهذاوفي،الناسعلىالحياة

منالمجتمعيحرمولماذأالمجتيم؟خدمةمنالفردالدولةتحرم

الدولةيجعلالخاصةالملكيةوإلغاء.المبدعينآحادهعطاء

بابيفتحوهذاتشاء.كماوتمنعتعطي،الشأنصاحبة

منوتعطيتشاءمنتمنعقدالدولةإنإذ،والتشككأعهرا

ماعكسوهو.ظالمةغاشسمةقوةبذلكفتصبحتشاء،

.العدلوهولاجلهالدولةقامت

المودموعةفيصلةذاتمقالات

الحماعيةقط!محمد،إلراهيم

لدوليةالإسلاما

ودالكولتسيمود،سادنطام،ال!!لا!ىالاقتصاد

الحتميوعية(م!الإسلام)موقصالشيوعيةيدريكضإبحلر،

ليةلفااجوريصليير،هولىودبرا

هبمد،بيةالسقالتأ!يما

وبياتريسسيدلى،و!التعاولية

تصبحعندمايحدثالذياللاحتراقالذاثيالاشثعال

محصورةمادةفيالكيميائيةأضغيراتاعنالناتجةالحرارة

عمليةفىبالأكسجينتتحدفالمادة.المادةتلكداخل

حرارةالأكسدةعنوينتج.الأكسدةتسمىبطيئةتفاعل

بهذهتحتفظقدالمادةأنإلاأ!واء،ابوساطةعادةتمتص

ترتفع.التهويةسيءمكانفيتخزينهاأمكنإذا،الحرارة
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لذلك،ونتيجة،الأكسدةلمحرعةوتزدادالممادةحرارة!رج!

.المادةتشتعلحتىالدورةتستمر.الحرارةمنينئالمزيد

وأكوأمالفحمأكوامفىبسهولةالذاتيالاحتراقويحدث

الرطب.والعشببالزيوتالملوثةالباليةالخرف

النار.بمالاحتراق:أيضاانظر

التيالأشجارعدىيطدقاسمالنفضدلآالأشجار

وقتفيتنموثم،عامكل،معينوقتفيأوراقهاتتساقط

الاشجارمعظمتطرحالمعتدلةالشماليةالمناطقوفي.لاحق

عاريةأغصانهاوتظل،الخريففصلفيأوراقهاالنفضية

النفضيةالأشجارتكتسيالربيعوفيالشتاء.فترةطوال

تمتص،الأوراقتموتأنوقبلخضراء.جديدةبأوراق

فيهاالخزونةالغذائيةالموادمنجزءاوالغصيناتالأغصان

وللأشجار.التالىالربيعفىبهاتتغذىلكيوتختزنها

الأشجارهذهومن.عريضةأوراف-العادةفى-النفضية

نأكما.والبلوطوالقيقبوالبتولا،،والزانالدردار،شجرة

الشكل.إبريةأوراقذاتمعروفةنفضيةشجرةاللاركس

الأشجارأنواعبعضفياليابسةالأوراقوتظل

فىالجديدةالأوراقتبدأأنإلىبفروعهاعالقةالنفضية

النفضيةالأشجارأوراقتنموالدافئةالمناخاتوفيالنمو.

نأقبلأطولوقتاوتظل،الربيعمنمبكروقتفي

تتساقط.

بعضيساعدالأوراقتساقطأنالعلماءويعتقد

يتبخرالماءإنإذالشتاء،فيبالماءالاحتفاظعلىالأشجار

بالنتح.تعرفعمليةطريقعنالأشجارأوراقمن

.الشجرة:أيضاانو

الأشجعي.حازمأبوانظر:.حازمأبوالأثممجعي،

لحزبزعيمأول(.-م1491)ديباشداو!،

الأحرارتوحدأنبعد،البريطانيالأحرارالديمقراطيين

التحاقهوقبل.أم889عامفىالاجتماعيونوالديمقراطيون

عامفيالخارجيةلوزارةاشداونانضم،السياسيبالعمل

بجنيفالمتحدةللأمالرئيسيالمركزفيوعملأم،729

وتقدمالخارجيةوزارةترك،ام769عاموفيسويسرا.في

سومرست.فيييوفيلدائرةعنحركنائبللترشيح

المتحدثوكانام،839عامالبرلمانفيعضواوانتخب

عامحتىوالصناعةالتجارةعنالأحرارعنالرسمي

التعليم.عنالرسميالمتحدثأصبحعندئذ.ام879

بالهند،،نيودلهيفيآشداونديرهامجونجيريميولد

،أم419عامفيالشماليةأيرلنداالىالهندمنوانتقل

إنجلترا.فيبدفوردمدرسةفيوتعلم

روماجمهوريةفيالأشرافهمالرومانالأشرا!

الأشرافكلمةوكانت.م(،ق264-)905القديمة

وكان.الرومانيالشيوخمجلسأعضاءلتمييزتستخدم

بأجدادهم،ويفتخرونغنيةأسرإلىينتمونالأشراف

يقاومونوكانوا.والدينوالجيعشالحكومةعلىويسيطرون

يكنولم.سلطاتهمفيمشاركتهمالعامةمحاولات

عامحتىالأشسرافمنالتزوجالعامةمنأحدباستطاعة

..مق454

سنة،002منلأكثرالطقتينبينالصراعاستمر

ثرواتهموتوسعت،العامةعددازدادالفترةهذهوخلال

العامةيعطوالأنالأشرافواضطر.الأشرافعددقلبينما

كلالعامةشغلم287عاموبحلول.وأعلىأكثرمراكز

قوانينإصداربمقدورهموأصبح،والمدنيةالدينيةالوظائف

الأثرياءمعالقدامىالاشرافواتحد.الناسكلعلىتسري

وراثةعلىمبنيةالأشرافمنجديدةطبقةوكونوأ

بالدولة.العلياالوظائف

الأخيرةالجمهوريةخلالالأشرافأسرأغلبانتهت

طبقةالأباطرةمنعددكونفقد.م(ق)27-265

ولمفقطفخرياكاناللقبأنغير،الأضرافمنجديدة

.امتيازاتأييتضمن

.الرومانالعامةأيضا:أنظر

لسعدية،ا:نظرا.دولة،لسعدييناالأشرا!

(.السعديينالأشراف)دودةتاريخ،الملغرب،الدولة

.(م6891-4091)فريستوكر،شروودإ

للضجروصفهبهيشتهرماأكثرالمولد،إنجليزيكاتب

عمتوقد.هدفبلاالحياةمسارفيوالمضيالطفيف

العشرينالقرنمنالثلاثينياتفىأوروباالنزعةهذه

نوريس،شهرةالمسرحيةأعمالهأهمتتضمن.الميلادي

برلينوداعاام(،)359القطاراتيستبدل

وجدتمبتذلةلشخصياتتعرضوهيام(،)939

للحسوبفقدانها.كبرىأخلاقيةقضايافيمتلبسة

بالضحكالأزماتمعشخصياتهتتفاعل،الأخلاقى

أسلوبيعكس.دنياهمالنازيةمحتأنإلىوالصخب

فيوالبراعةوالحركةبالشكلمفرطاإحساساإشروود

لمعالجتهنظرافإنه،حالأيةوعلى.الكلماتاختيار

الكاذبةالخدععنالنقابكشففىيخجحلم،العاطفية

مثلالميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينياتلمسادتالتي

فيإشروودولد.وآخرينهكسليوألدوس،واغإيفيلين

عامالمتحدةالولاياتإلىسافرثمبإنجلترا،تشيشاير

.ام939
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ع!اتعتمدالأرضعلىالحياةكل.للطاقةأسالممىشكلالإلثعاع

مادعلىيعمللاحتاليسار()إلى.والصناعةالعلم!يكتيرةاستحدامات

الإشعاع

جسيماتأو،تموبشكلفيتطلقطاقة.الإشاع

وله،الكونأنحاءكلفيالإشعاعيوجد.مادةمنصغيرة

مثل،الإشعاعأنوأعبعضيعرفونفالناس.عديدةأشكال

عنالصادروالإشعاعجاماوأشعةالسينيةالأشعة

ضارةبأنهاعادةالأنواعهذهوتوصف.النوويةالمفاعلات

ذاتجاماوأشعةالسينيةالأشعةأنمنبالرغم،بالصحة

هذهإلىوبالإضافة.الطبفىمفيدةاستخدامات

.كثيرةأخرىأشكالتوجدالإشعاعمنالمعروفةالأشكال

حولنا،نراهالذيالضوح!شيوعاالإشسعاعأنواعوأكثر

أشكالومنوغيرها.البرقوضوءالشمسضوءمثل

عنالصادرةالبنفسجيةفوقالأشعةأيضاالإشسعاع

وبالإضافة.الشمسوحرقالسفعتسببوالتى،الشمس

المنبعثةالحرارةمثل،كثيرةأخرىأشسكالهناكذلكإلى

والضوء،للموسيقىالحاملةالراديويةوالإشاراتالنار،عن

)المايكروويف(الدقيقةوالموجاتالليزر،منالمكثف

الطبخ.فىالمستخدمة

صاعياالمنتجوللإلتحعاع(.اليمين)إلىالشمصمنالطيعيشمعاع

الواقي.الزحاجحلص!د،ع!لالتحكم،مشعة

منللطاقةانتقالهناككانحيثماالإشعاعيوجد

فيالزأئدةالطاقةتطلقوالجزئياتفالذراتآخر.إلىمكان

ما،بمادةأصطدأمهعند،الإشعاعينقلوقد.إشعاعشكل

فيعادةالطاقةهذهوتكون،المادةإلىطاقتهمنجزءا

أنواعومعظم.المادةحرارةدرجةترفعحرارةشكل

مرئية.غيرالضوء،باستثناء،الإشعاع

أحديتكونحيث،الإشعاعمنألمماسياننوعانوهناك

طاقةمنالكهروضوئيالإشعاعيسمىوالذيالنوين،

الإشعاعأيالاخر،النوعيتكونبينما،موجاتهيئةعلى

.المادةمندقيقةحبيباتمن،الجسيمي

فكل.الكهروضوئيللإشعاعمصادرعدةوتوجد

النوعهذالمثلمصادرتصبحللتسخينتعرضالتىالمواد

منكهرومغنطيسياإشسعاعاالشمسوتنتج.ال!شعاعمن

هذهوتسخنمركزها،فيتحدثالتيالنوويةالتفاعلات

توهإلىيؤديمما،الشمسمنالخارجيةالطبقةالطاقة

.الإشعاعأنواعمنوغيرهالضوءمنتجة،الساخنةالغازات
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الأرضإلىالفضاءعبرالشمسيالإشعاعهذاوينتقل

الكواكب.منويخره

إشعاعيا،النشطةالموادمنالجسيميالإشعاعويأتي

،المثالسبيلعلىومنها،،الطبيعةفيبعضهايوجدالتي

توجدالتىالثقيلةالعناصرمنوغيرهماوأليورانيومالراديوم

العلماءيستطيعذلكإلىوبالإضافة.والتربةالصخورفي

بقذفالمعملفيإشعاعياالنشطةالعناصرأشكالتحضير

منالدقيقةالحبيباتأي،الذريةتحتبالجسيماتالعنصر

.الذراتتكونالتيالمادة

،الإشعاععلىالأرضعلىالحياةأشكالكلوتعتمد

يتملمإذاخطرةتكونقدالإشعاعأنواعبعضولكن

،المثالسبيلعلى،السينيةفالأشعةبحذر.معهاالتعامل

وتشخيصها،الدفينةالأمراضرتحديدعلىالأطباءتساعد

بدورهيؤديمما،الحيةالخلاياتدميرإلىتؤديقدولكنها

الشمسضوءويمكنموتها.أوبالسرطانإصابتهاإلى

أيضايسببولكنه،الأرضوتدفئالنمو،منالنباتات

لعلاججاماأشعةوتستخدمالجلد.وسرطانالشمسحرق

أيضاتسببقدولكنها،السرطانيةالخلايابقتلالأمراض

الطاقةالنوويةالقدرةمحطاتوتنتج.الولادةتشوهات

إلىتؤديقدمشعةنفاياتأيضاتنتجولكنها،الكهربائية

الحية.الكائناتموت

الإشعاعاستخدامات

المشعة-الموادوكذلك-الإشعاعيستخدم.الطبفي

على،السينيةفالأشعة.والبحوثوالعلاجالتشخيصفي

اللينةوالإنسجةالعضلاتأختراقيمكنها،المثالممبيل

الخاصيةهذهوتمكنتوقفها.الصلبةالموأدولكن،الأخرى

وتحديد،المكسورةالعظامعلىالتعرفمنالأطباء

الجسم.داخلالنموفيآخذةتكونربماالتيالسرطانات

مادةبحقنأيضاالأمراضبعضعلىالأطباءويتعرف

داخلالمادةحركةأثناءالمنطلقالإشعاعومراقبة،مشعة

الجسم.

الحديثةالاتصالاتنظمكلتستخدم.الاتصالاتفي

شدةاختلافاتتمثلحيث،الكهرومغنطجسيالإشعاع

الأشكالأوالصورةأوالصوتفيالتغيراتالإشعاع

الصوتإرساليمكن،المثالسبيلفعلى.المنقولةالأخرى

بجعلدقيقةموجةأوراديويةموجةشكلفيالبشري

.الصوتطبقةاختلافاتحعسبتتغيرالموجة

إشعاعياالنشطةالذراتالباحثونيستخدم.العلومفى

كائناتمنجزءامايوماكانتالتيالموادأعمارلتحديد

كميةبقياسالموادهذهمثلأعمارتقديريمكنحيثحية،

بالكربونالتأريخالمسماةبالعملية،المادةالمشئفيالكربون

تسمىإشعاعئانشطةذراتالبيئةعلماءويستخدم.ا!لشع

تتخذهاالتيالمساراتعلىللتعرفالاستشفافية،الذرات

البيئة.فىالملوثات

بعمليةالمواد،تركيبلتحديدالإشعاعويستخدم

العمليةهذهوفي.النيوترونىبالتنشيطالتحليلتسمى

تسمىبجسيماتالمادةمنعينةالعلماءيقذف

النيوتروناتهذهالذراتبعضتمتصحيث،النيوترونات

علىالتعرفالعلماءوبإمكانإشعاعيا.وتصئنشطة

النابخ.الإشعاعبدراسةللعينةالمكونةالعناصر

الصناعة.فياستخداماتعدةللإشعاع.الصناعةفي

قليلةجرعاتيضيفون،المثالسبيلعلى،الأغذيةفمصنعو

وبالتالى،الأغذيةبعضفىالبكتيريالقتلالإشعاعمن

صنعفيالإشعاعويستخدم.الغذائيةالمادةحفظ

لفحصيستحدمالإشعاعياللقطعىالتصوير

المولاذسمكالجهازيعطهي.إنتاجهعندالفولاذ

يحترقه.الذيالإلتمعاعمقداربقياس

الدقيقةالموجاتإرسالإعادةمحطة

مماالراديوموجاتبوساطةالرسائلتبعث

موقعين.بلىفوريباتصاليسيم

الحسملأعضاءسينيةأشعةصوريعطىماسح

قلبيفحصالفنيهداوظائفها.تؤديوهي

الماسح.الركللىجهازعلى،يخعقوهو،مريض
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كماوتصلبها،الجزئياتترابطيسببلأنهالبلامشيك

المصنعة،الموادفيالشقوتعنأطكشف!أيضايستخدم

الصناعى.الإشعاعيالتصويرالمس!اةبالعملية

منالطاقةعلىالنوويةالقدرةوحداتوتحصل

ذرت!تنواتيإلىالذرةنواةانقسامأي،افوويالانشطار

منكبيرةكميةالانشطارع!تنطلة!حيثخفيفتين

تستخدمالتيالحمراءتحتالأشمعةذلكفيبما،الإشعاع

إدارةفيبدورهيستخدموالذيبخار،إلىالماءتحويلفي

الكهرلائية.للطاقةالمنتجة()التوربينالعنفة

عندما،افوويالاندماجأي،المضماءةالعمليةوتحدث

أثقل.عنصرنواةلتكوين،خفيفينعنصريننواتاتتحد

مثل،الإشعاعمنكبيرةكميةأيضئاالاندماجعندوتنطلق

أضجوم،امنوعيرهاالشمسعنالصادرينوالضوءالحرارة

أ!لماءايحاولر.الهيدروجيميةللقن!لةالانفحاريةوالقوة

إنتاخشييالمووالاندماجاستخدامطرقإلىالتوصل

الاندماج)نبائطافوويةالطاق!انظر:.الكهربائيةالطاقة

.(التجريبية

الراديويةالموجاتتستخدم.العسكريةالعملياتفى

كما،والسفنالطائراتأماكنلتحديدالرادوية،أضظمافي

وفيالاتصالاتفيالليزراتعنالصادرالضوءيستخدم

الحساسةالنبائطوتعتمد.أهدافهاإلىالصواريختوجيه

الحمراءتحتالأشعةعلى،الليليالكشففي،للحرارة

الحية.الأجسامعنالصادرة

الإشعاعيوالنشاطالإشعاع

أسديا،الإشعاعيوالنشاطالإشعاعبينالعلماءيفرق

انطلاقويسببالمواد،انواعبعفرخواصإحدىيمثل

نوىشيتغيراتنتيجة،المادةمنالإشمعاعمنمعيسةأشكال

.للمادةالمكونةالذرات

منلابدالإشعاعيوالنشاطالإشعاعابينالفرقولفهم

منتتكونفالذرةتغيرها.وكيفيةالذرة!يبترفهم

تسمى،سالبةكهربائيةشحنةذات،دقيقةجسيمات

والشحنات.الشحنةموجبةثقيلةبنواةتحيط،الإلكترونات

)تتباعد(تتنافربينمابعضا،بعضهايجذبالمتضادة

تحذبالشحنةالموجبةالنواةفإنوعليه،المتشابهةالشحنات

.الذرةداخلوتبقيها،الإل!ضروناتإليها

أشكالأكثربا!متثناء،الذراتكلنوىوتتكود

البروتوناتتسمىجسيماتمنشعيوعا،الهيدروجين

بروتونمنالعاديالهيدرجيننواة)تتكونالنيوتروناتو

بينما،موجبةشحناتالبروتوناتوتحملفقط(.واحد

الهيليومأش!صالفأكثر.شحناتأيالنيوتروناتلاتحمل

ونيوترونينبروتونينعلىيحتوي،المثال!مبيلعلىشميوعا،

البروتوناتوتتكون.النواةخارجوإلكترونين،النواةفي

.الكواركاتتسمىأصغرجسيماتمنوالنيوترونات

.الكواركالظر:

الشحنةالموجبةأجروتوناتاتتنافرالنواةداخلوفي

البروتوناتوتبقى.متشابهةشحناتتحمللأنها

القوةتسمى،عنيفةقوةلأنالنواةفيمعاوالنيوترونات

الذرةانظر:بها.تمسك،القويالتفاعلأوالعنيفةالنووية

(.النواةفى)القوى

فيوالنيوتروناتالبروتوناتعددتغييرالذرةوتستطيع

أخذأو،الطاقةمندفعاتأوذريةجسيماتبإطلاقالنواة

.الإشعاعأخذأولماطلاقأي-أ!دفعاتاأوالجسيماتهذه

إلىيؤديالنواةفياخبروتوناتعددفيتغييرأيولكن

النشطةالذراتتطهلقوأتلكآخر،عنصرذرةإنتاح

استقرارا.أكثروضعإلىللوصولتلقائياالإشعاعإشعاعيا

الانحلالأطجسيماتالذراتإطلاتعمليةوتسمى

إلىيتغيرإشعاعياالنشطالعنصرينحلوعندما.الإشعاعى

حتىآخر،عنصرإلىأوأمحنصر،انفعم!منآخرشكل

إشعاعيا.نشطغيرويصبحنهائيايستقر

فيمختلفةبمعدلاتالإشعاعيالانحلالويحدث

العنصر.نفسمنالختلفةالأشكالأوالختلفةالعخاصر

الزمنيةالفترةأي،النصفيبالعمرالانحلالمعدلويقاس

فالعمر.لينحلالعينةفيالذراتعددنصفيحتاجهاالتي

السيزيومأشكالأحدوهومثلا،137أطسيزيومالنصفي

نأذلكويعني.عاما03يببحواليإشعاعيا،أضشطةا

بعدسيتبقىالأصلية137السيزيوم!صميةربعحوافي

ثمنحوالىسيتبقىأخرىعاما03ولعدعاما.06حوالي

222للرادونالنصفيالعمرويبلغوهكذا.،فقطالكمية

منأجزاءبينالنصفيةا،عمار1وتتراوح.أيام.83حوالي

.ال!عواموبلاىتالثالية

الكهرومغنطيسيالإشعاع

الطاقةمنالكهرومغنطسيالإشمعاعيتكون

كهربائيامشحونجسمفكل.والمغنطيسيةالكهربائية

يلاقوةفيهاتؤثرالتيالمنطقةوهو،كهربائىبمجالمحاط

أيضامحاطمغنطيسيجسموكل.للجسمالكهربائية

التيارويولد.المغنطيسيالمجالتسمىمشابهةبمنطقة

مغنطسيا،مجالآالمتغير،ال!!ربائيالمجالأو،الكهربائي

ويعملكهربائيا.مجالأالمتغيرالمغنطيسيالمجاليولدكما

الإشعاعلإنتاجمعاوالمغنطيسيالكهربائيالمجالان

الكهرومغنطيسي.

فىالفراغعبرالكهرومغنطسيالإشعاعويتحرك

وتطلقأيضا.جسيميةخصائصذوولكنه،موجاتشكل
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دقيقةحزمةشمكلفيالكهرومغنطيسيالإشعاعالذرات

الفوتونيشغل،الجسيمومثل.الفوتونتسمىالطاقةمن

ترددذو،الموجاتمثل،ولكنه،الفراغمنمحددةمساحة

التيالمراتعددهووالترددقياسهما.يمكنموجيوطول

أما.واحدةدورةعبرالواحدةالثانيةفيالموجةفيهاتمر

الزمنفيلموجةتقطعهاالتيالمسافةفهوالموجيالطول

طاقةوتتفاوت.واحدةدورةعبرللمرورتستغرقهالذي

والطولالترددحسبالكهرومغنطيسيللإشعاعفوتون

طولهوقصرالإشعاعترددبارتفاعترتفعحيث،الموجي

الموجي.الطولوطولالترددبانخفاضوتنخفض،الموجي

الكهرومغنطيسيالإشعاعأنواعكلتنتقلالفراغوفي

ولكن،الثانيةفيكيلومترا297.992أيالضوء،بسرعة

والطولالترددفيتختلفالإشعاعمنالختلفةالأنواع

الطيفيسمىترتيبحسبوتصنف،الموجي

للإشعاعالختلفةوالأنواع.الكهرومغنطيسى

أشعة:هيالموجيالطولازديادحمسبالكهرومغنطجسي

والضوءالبنفسجيةفوقوالأشعةالسينيةوالأشعةجاما

والموجاتالدقيقةوالموجاتالحمراءتحتوالأشعةالمرئي

أشعةهماالطاقةحيثمنالأنواعهذهوأعلى.الراديوية

الطرففي،الراديويةالموجاتأما.المسينيةوالأشعةجاما

طاقة.أقلهافهي،الطفمنالاض

الجسيميالإشعاع

زالنيوتروناتالبروتوناتمنالجسيميالإشعاعيتكون

الكتلتمثلالتيالدقيقةالجسيماتوهي،والإلكترونات

المشعةالجسيماتمنالمنطلقةالجسيمات

كتلةالجسيميالإشعاعأنواعمننوعولكل.للذرةالبنائية

منأقلولكنها،عاليةبسرعاتتنتقلومعظمها،وطاقة

يسمىالجسيماتأنواعمننوعوهناكالضوء.سرعة

تعادلبسرعةوينتقل،للقياسقابلةغيركتلةذوالنيوترينو،

بقليل.أقلأوالضوء،سرعة

والنيوتروناتالبروتوناتأنالعلماءاكتشفوقد

أيضاتسلك،جسيماتأنهانعتقدالتي،والإلكترونات

المادةموجاتتسمىالتي،الموجاتفهذه.الموجاتسلوك

طولهقلالجسمسرعةازدادتوكلما،موجيطولذات

الإشعاعمثل،الجسيميالإشعاعأنهذاويعني.الموجي

الجسيماتمنكلخواصبينيجمع،الكهرومغنطسي

الجسيميالإشعاعمنشائعةأنواعأربعةوهناك.والموجات

الفوتونات3-بيتاجسيمات2-ألفاجسيمات-أ:هي

.النيوترونات-4

بروتونينمنألفاجسيميتكونألفا.جسيمات

شحنةيحملوهو.الهيليومذرةنواةويشبهوإلكترونين،

.إلكترون0073كتلةكتلتهوتساوي،موجبةكهربائية

النشطةبعفالذرأتنوىعنألفاجسيماتوتنطلق

إلكترونينمنمكونةالنهايةفيمعظمهاوتصبحإشمعاعيا،

.هيليومذراتإلىمتحولةفقط

وتنتج،إلكتروناتالجسيماتهذهبيتا.جسيمات

.نوويتحولإلىإشعاعيانشطةذرةتتعرضعندمامعظمها

وينطلقبروتونإلىالذرةنواةفينيوترونيتغيرالع!ليةوفي

بيتا.جسيم

ونيوترونينبروتينم!تتكونألفا.جسيمات

لواةتمثوعندماواحدا.حسيماكلهاتعمل

بروتونينتفقدألفاجسيممشعةدرة

ونيوترولين.

!متطلقالسرعةعاليةإلكتروناتبيتا.جسيمات

جسي!ماتتكونوقد.المشعةالعناصرلعصنوي

جسيمالمواةتطلقوعندما.موجةأوسالبةبيتا

ليوتريموأيضامعهاتطلق،الشحنةسالببيتا

الشحنة،موج!ليتاحسيمتطقوعندمامضاد،

نيوترينو.أيصامعهاتطلق،البوزيترونيسمى

طاقةمنجسيحاتجامما.أشعة

تطلئ.الفوتوناتتسمىكهرومعمطيسية

طاقةحالةفيالسواةتكونعمدماجاماأشعة

أشعةوتمتقل.الإشاعيالانحلاللعدعالية

الضوء.بسرعةحاما
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بعضهاولكن،الشحنةسالبةبيتاجسيماتومعظم

البوزيترونينتجحيث،البوزسروناتوتسمى،الشحنةموجبة

أحدوالبوزيترونات.نيوترونإلىبروتونيتحولعندما

نأغير،العاديةالمادةتشبهمادةوهىالمفمادة،المادةأشكال

بإلكترونالبوزيترونيصطدموعندما.معكوسةشحنتها

وينتجالاخر،الجسيمالجسيمينمنكليدمرأصشحنةاسالب

جاما.أشعةمنفوتوناتثلاثةأوفوتونانذلكعن

هماآخرانصغيرانجسيمانبيتاإشعاعويصماحب

بوزسرونا،النواةتنشجفعندما.المفادواليوترينوالنيوترينو

شحنة،أييحط!لاوالذينيوترينو،جسيمأيضاتطلق

أبسابيتاجسيماالنواةتولدوعندما،محددةغيروكتلته

مضاد،نيوترينوحصيمأيفئامعهتطلهتوتطلقها،الشحنة

النيوترينو.انظر:للنيوترينو.المضادالشكلوهو

منأيضاإطلاقهايمكن.والنيوتروناتالبروتونات

البروتونمنكلوتبلثتلة.إشعاعياالنشطةالنوىبعض

كتلةولكنتقريبا،إلكتروناء18.كتلةالنيوترونأو

والإشعاع.البروتونكتلةمنقليلاأكبرالنيوترون

ينتجالذي،البروتونيالإشعاعمنشيوعاأكثرالنيوتروني

نادرا.الطبيعةفي

الإشعاعرمصاد

منوغيرهاالشمسالطبيعيةالإشعاعمصادرتشمل

أيفئاوهناك.إشعاعياالنشطةالطبيعيةوالعناصرالنجوم

.للإشعاعأخرىصناعيةمصادر
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الالدماحيحدث.الإشعاعمنكبيرةكميةيطؤ.النوويالاندماج

أتق!ى.عمصرلواةلتكو!نحفيفيرعن!ريرلواتاتتحدعدماالووي

!اةلتكوينواقىشيومالديوتيريومصاتاتتحدأعلاهالمتالوفي

.الهيليوم

والنجومالشمستطلق.الأخرىوالنجومالشمس

والإشعاعالكهرومغنطسيالإشعاعمنكلاالأخرى

نوىاندماجعنالإشمعاعهذاوينتج.الجسيمى

إلىألاندماجهذايؤديحيث،النجمةفيالهيدروجين

الطاقة،منكبيرةكحيةمطلقاهيليومإلىالهيدروجينتحول

الطيفأنواعكليشملكهرومغنطيسياإشعاعاومنتجا

كلالنجمةتنتجالمرئيالضوءفبجانب.الكهرومغنطسي

ساشعاعوانتهاءالضوئيةالموجاتمنابتداء،الإشعاعأنواع

تكونعنجاماإشسعاعوينتج.أجةالعاالطاقةذيجاما

النجمة،لبمنالبعيدةالأعماقفيالجديدةالعناصر

.مباشرةالأرضإلىقلايصماط

والبروتوناتوبيتاألفاجسيماتأيضئاالنجومتشج

وتسمى.الإشعاعأنواعمنوغيرهاوالنيوترونات

الأشعة،النجومتنتجهاالتي،الطهاقةعاليةالجسيمات

تسمىقصميرةومضاتتطلقالشمسوحتى.الكونية

قدقويةكونيةبأشعةالأرضتغطي،الشمسيالوهج

.ألاتصالاتمعتتداخل

الموادمعظمتنتميإشعاعيا.النشطةالطبيعيةالمواد

تسمىتغيراتسلاسلثلاتإلىإشعاعياالنشطهةالطبيعية

سلسلة-أ:وهي،الإشعاعيالانحلالسلاسل

وفى.الأكتينيومسلسلة3-الثوريوملمسلس!ة-2أ!يورانيوما

التىالعنصر)أشكالنظائرتنحلالسلاسلمدهمنكل

نظائرإلىثقيلة(النيوتروناتمنمختلفةأعدادعلىتحتوي

نترويهو

انشطاريةشظية

جاماأشعة

نيوترولىكاهكا!ع!!!*يس!يمح!سط

هيليومنواة

ألفا()ء

بيتا*رركر!رسضت

مميميةأشعة

نشطاريةايتحظية

النيوتروناتمثل،الإشعاعمنأنواععدةتطلق.النوويالانشطار

الانشطمارويشتمل.السيسيةوالأشعةجاماوشعةويتاألفاوحسيمات

إلىاليورانيوم!ثلثقيلعنصرنواةلشطرنيوترولىاستحدامعلى

.الشطارلمج!!لتسظيتير
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حالةإلىتصلحتى،الإشعاعلإطلاق،أخفمتنوعة

الاستقرار.

نظائرأثقلوهو238،باليورانيوماليورانيومسلسلةتبدأ

وبعدنيوترونا.641وبروتونا29علىويحتوي،اليورانيوم

علىيحتويوالذيألفا،جسيم382اليورانيوميفقدأن

09علىمحتويةالذرةنواةتصبحونيوترونين،بروتونين

إلى238اليورانيومشحولوبذلكنيوترونا،441وبروتونا

التىالعمليةهذهالعلماءويسميالمشعةالثوريومنظائرأحد

.النوويالتحولآخرعنصرإلىالعنصربهايتحول

،262الراديومإلىخطواتبعدةبدورهالثوريوموشفكك

وقد.طبيعيايوجدمشعغازوهو،الرادونإلىينحلالذي

مبنىفىكميتهازدأدتإذاصحياخطراالرادونيشكل

حتىالسلسلةوتستمر.التهويةالسيئةالمبانيوخاصة،معين

.الرصاصمنمستقرفمكلإلىالنطريتحول

نظائرأحدوهو،322بالثوريومالثوريومسلسلةوتبدأ

،235باليورانيومالأكتينيومسلسلةتبدأبينما،الثوريوم

هاتينمنكلوينتهي.لليورانيومآخرنظيرأحدوهو

.بالرصاصأيضاالسلسلفن

النشطةالطبيعيةالعناصرمنرابعةمجموعةوتشتمل

سلاسلإلىتنتميلاالتيالموأدمنكبيرعددعلىإشعاعيا

فيبماالعناصر،هذهمنعددوينتج.الإشعاعيألانحلال

عن،461والساماريوم04والبوتاسيوم41الكربونذلك

الأرضي.الجويالغلافخلالينفذالذيالكونيالإشعاع

الإنسانجسمفي04والبوتاسيوم41الكربونويوجد

أيضا.

يصنعهاالموادهذهإشعاعيا.ابشطةالمناعيةالمواد

فييحدثالذيالانشطارمثلبعملياتالإنسان

فعندما.المعاملفىأوالنوويةوالمفاعلاتالنوويةالأسلحة

الإشمعاع،منأنواععدةتنطلقبالانشطارالنواةتنقسم

وينتجبيتا.وجسيماتجاماوإشعاعالنيوتروناتمثل

المنتجاتتسمىجديدةمشعةذراتأيضاالانشطار

وهو،371السيزيومالانشطاريالمنتجمثل،الانشطارية

خمسينياتفىالأرضغطىللسيزيوممشعنطر

القنابلاختباراتعنناتجاالعشرينالقرنوستينيات

القدرةمحطاتفيالمستهلكالوقودويحتوي.النووية

والباريوم09والسترونتيوم932البلوتونيوممثل،النووية

هذاويظل.عديدةانشطاريةمنتجاتعلىأيضا،041

النووية،النفاياتاسمعليهيطلقالذي،المستهلكالوقود

كبيرةخطورةذلكويمثل،عديدةلسنواتإشعاعيانشطا

.الحياةعلى

عناصرالنوويةالمحطاتتولد،ذلكإلىوبالإضافة

عندماتتكونالتى،التنشيطمنتجاتتسمىجديدةمشعة

النوويللمفاعلالمكونةالموادمنوغيرهاالأنابيبتمتص

إلىبذلكمتحولة،الإشعاعأنواعمنوغيرهاالنيوترونات

مشعة.مادة

منعديدةأخرىأنواعاالبشريالنشاطوينتج

تسمىقويةنبائطيستخدمونمثلا،فالفيزيائيون.الإشعاع

المشحونةالجسيماتحركةلتسريعالجسيماتمعجلات

ثم،الكاملةوالنوىوالبروتوناتالإلكتروناتمثلكهربائيا

هذهمنبحزم،المشعةغير،المستقرةالذراتيقذفون

الإلثعاعيالانحلال

الانحلالسلسلةتعرف

العمليةبأنهاالإشاعي

مشعةذرةبهاتطلقالتى

تتغيرتمومن،اللإلتمعاع

منمختلفةأشكالإلى

إلىأوالعسصرنمس

فسلسلة.أخرىعناصر

تبدأمتلااليورانيوم

والذي،382باليورانيوم

ألفا،حسيمبفقدانيتغير

234.التوريومإلى

عبرالسلسلةوتستمر

ن!أحرىمراحلعدة

تتحولحتىالانحلال

!ستقرشكلإلىالدرة

.الرصاصمن

ويحولإلكترولايفقد

بروتودإلىليوترونا

ألفاجسيم

ألفا،جسيم

والذي

سيتكون

لروتين

ونيوتروتين

حاماأشعةإلكترونجامماأشعة
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التصادماتعنتنآتحيث،الشحنةالعاليةالجسيمات

فهمعلىالعلماءذلكويساعد،جديدةمشعةذرات

وخصائصها.الذراتتركيب

الإشعاعأسباب

تسمىمناطقفيالذرةداخلالإلكتروناتتنحصر

حيثطاقاتها،حمسببالنواةتحيصأ،الإلكتروناتمدارات

الداخلية،المداراتفيالأق!!5شةا!اأاذاتالإلكتروناتتتحرك

المداراتفيالأعلىاالطاقةذاتالإل!ضروناتتتحركبينما

أيضاأضواةافيالنيوتروناتوالبروتوناتوتنتظم.الخارجية

المداراتتسمىطبقاتفىطاقاتهامستوياتحسب

اكتيأضيوتروناتواوالإلكتروناتاشبروتوناتولكل.النووية

تقريسا.الطاقةكمية..معشاامدا.-:
لمس!ءرط

تبحثمم!شمستوىأدنىعندائماالماءيبحثوكما

وعندما.الطاقةمستوياتأدنىعنأيضاالإلكترونات

إلىأقربمدارإلىخارجىمدارمنالإلكترونيتحول

تهربوالتى،الفوتونتسمىأ!اقةامنحزمةيطلق،النواة

الإل!ضرونطاقةشيالفرقالفوتونطاقةوتساوي.الذرةمن

كانوإذاجديد.مدارإلىالأصليالمدارمنيقفزعندما

الأشعةاأوالمرئيءالضوالذرةتطلقصغيراالطاقةفيالفرق

إذاأعسينيةاالأشعةتنآتقدلكسهاوكليهما،أوالحمراءتحت

كبيرا.الفرقكان

نوويمدارمنالنيوترونأوالبروتونيتحركوعندما

اكتىالذراتمعظموتنتججاما.إشعابالنواةتطلقاخرإلى

إضععاعالإشعاعيالانحلالاثناءالجسيمىالإشعاعتطلق

مداراتإلىتتحركونيوتروناتهابروتوناتهالانأيضا،جاما

أيضاالنوويةالتفاعلاتعنالصادرالإشعاعوينتج.جديدة

إلىالمتحركةوالإلكتروناتوالنيوتروناتالبروتوناتمن

،المثالسبيلعلى،النوويالانشطارففي.جديدةمدارات

عمدماتتكون،جديدةنوىمداراتإلىالجسيماتتتحرك

صغيرتين.نواتيتإلىالنواةتنشطر

يغيرعندماأيضاالكهرومغنطيسيوينئالإشعاع

كليهما.أو!مرعتهأواتجاههكهردائيامشحونجسيم

علىمعنطيسيا،أوح!ربائيامجالايدخلأ!ذيافالجسيم

لذلكونتيجة،اتجاههويتغيرسرعتهتنخفض،المثالسبيل

كانحيثماالسينيةالأشمعةوتنتجإشعاعا.الجسيميطلة!

مثلما،الإا!تروناتسرعةفيمفاجئانحفاضهناك

لتوليد،الفلزيةبالذراتالإل!صروناتاصطدامعنديحدث

وتنتج.السينيةالأشعةماكينةفيالسينيةالأشعة

نواةقربتمرعندماأيضاالسينيةالأشعةالإل!صرونات

نحوالشحنةالسالبةالإلكتروناتتنجذبحيث،كبيرة

تغيرعندماالسينيةالأشعةمنتجة،الشحنةالموجبةالنواة

الويقةبهذهالمنتجةالسينيةالأشعةوتسمىاتجاهاتها.

الكاسر.الإشعاع

الإشعاعتأثيرات

والجزئياتالذراتفيرئيسيينتأثيرينالإشعاعينتج

الجز-ئ()أوالذرةتمتصالإثارةوفىالتأي!ت.2-ال!ثارة-أ

مستوياتإلىأحضروناتهاإوتتحرك،الإشعاعمزالطاقة

المثارةتستطئالذرةالحالاتمعظموفى.الأعلىاقةأ!اأا

تطلقأنقبل،فقطالثانيةمنلجزءالزائدةبالطاقةالإمساك

الطاقةمستوىإلىأخرىمرةوتعودسوتونش!ص!في5شةأ!اأا

إلىكافيةطاقةالإشعاعينقلاقأيينوش.الأدنىا

فيوالانتقالالذرةتركمنتمكنها،الذرةفيالإلكترونات

إلىإل!ضروناتتفقدانتيالذراتوتتحولالفضاء.

أما.الموجبةالأيوناتتسمىالشحنةموجبةجسيمات

.أخرىذراتإلىتنتقلفقدالمفقودةالإلكترونات

فخلاياأيضا.الحيةالأنسجةعلىوالتأي!تالإثارةتؤثر

معامنهاالكثيرتترابطجزئياتعلىتحتويالجسم

ويتغير،الكيميائيةالروابطهذهتتفككوقد.بإلكترونات

وأالخلاياجزئياتالإشعاعيثيرعندماء،الجزيش!!!

العملياتتعطلإلىالتغييرهذامثلويؤدييؤينها،

وأ،شاذةوتصئالخلاياأطخلايا،العاديةأص!ضميائيةا

.تموت

)الحمضأندجزيئاتعلىالإشعاعيؤثروعندما

فىالوراثيةالمادةأيأ،كسجين(،1منقوصالريبيالنووي

وفي.الطفرةيسمىدائماتغيراأحياناتسبب،الحيةالخلايا

الإشعاععنالناتجةأطفراتاتنقلقدالنادرةالحالاتبعض

الفوتوناتوحتىالجديد.الجيلإلىمرغوبةغيرخصائص

منالبنفسجيةفوقالأشعةوخاصة،الطاقةالمنخفضة

كانوإذا.الإثارةطريقعنتدميراتسببقد،الشمس

الخلفيةتصبحكبيرا،الحيلل!!ائنالوراثيةالمادةتدمير

التأثيرويتوقف.الانقساممحاولتهاأثناءتموتأو،سرطانية

وفيعالمأخوذةوالجرعةللإشعاعالتألينيةالقدرةعلىالناج

ثر.النسئالمتأ

إشعاعإلىالإشعاعتصنيفيمكن.التأيينيةالقدرة

أنواعأشدهوالمؤينوالإشعاع.مؤينغيروإشعاعمؤين

لنزعتكفيطاقةذاتوبعضهاخطرا،الإشمعاع

ومنطريقها.تعترضالتيالذراتمنمباشرةالإلكترونات

وبيتاألفاجسيماتالإشعاعمنالنوعهذاأمثلة

الأشعةذلكفيبما،الإشعاعأنواعوبعض.والبروتونات

تنقلأنلابد،النيوترونىوالإشعاعجاماوإشعاعالسينية

فقدانالمضافةالطاقةتسببحيث،الذرةإلىأولآالطاقة

ل!لكترون.الذرة
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يمك!طويلمدىعلىجامالإشعاعالتعرضنتيجةالقاتلةالتأثيرات

الأشحارعرضت،علميةتجرلةوفى.أعلاهالغابةصورةفيتلاحظأن

شهور.!متةلنحوحامالألتمعةالمركزفيتقعالتى

طاقةذاتفوتوناتمنالمؤينغيرالإشعاعويحكون

أنواعهومن،الإثارةإحداثمنتمكنهالاجدا،منخفضة

تحتوالإشعاعالدقيقةوالموجاتالراديويةالموجات

فقط.الإثارةمنهاكليسببحيث،المرئيوالضودالأحمر

وأكميةلقياسنظامينالعلماءيستخدم.الجرعة

الذي،القديمالنظامففى.المادةتمتصهاالتيالإشعاعجرعة

تسمىبوحدةالجرعاتتقاس،الاستخدامشعائعيزالما

الإشعاعيةالجرعة:تعنيإنجليزيةلعبارةاختصاروهو،الراد

كيلوجراميمتصهاالتيالجرعةبأنهالرادويعرف.الممتصة

الطاقةمنجول.،..أيمتصعندماالمادةمنواحد

المستخدمالجديد،النظامفىأما.الجول:انظر.الإشمعاعية

الجراي،تسمىبوحدةالإشعاعفيقاس،أم759عاممنذ

لويسالإنجليزيالاحياءعالماسمعلىسميتوالتي

لكلجولاأوراد001الجرايويساوي.جراي

.المادةمنكيلوجرام

منالختلفةالأنواعمنالمتساويةوتنئالجرعات

يعرفماالعلماءطورولذلك،مختلفةتأثيراتالإشعاع

الذيالتدميرحجميحددوالذي،النوعيالعاملباسم

منمساويةبجرعةمقارناالحىالنسيجفىالإشعاعيسببه

علىألفا،جسيماتمنالواحدةفالجرعة.السينيةالأشعة

التدميرحجمأضعافعشرةحوالييسبب،المثالسبيل

نإيقالولذا،السينيةالأشعةمنالجرعةنفستسببهالذي

السينيةوللأشعة.أ.قدرهنوعياعاملاألفالجسيمات

بينما،أقدرهنوعيعاملبيتاوجسيماتجاماوإشعاع

.أوأ2بينللنيوتروناتالنوعيالعامليتراوح

مقياساالنوعيالعاملفىالجرعةضربحاصلويعطي

الجرعةاحتسابوعند.الجرعةمكافئيسمىللتدمير

وهو،الرمتسمىبوحدةالجرعةمكافئيحتمسببالراد،

،الإنسانفيرونتجنمكافئ:تعنيإنجليزيةلعبارةاختصار

نفسالإنسانفيتحدثالتيالإشعاعكميةبأنهويعرف

حالةوفي.السينيةالأشعةمنواحدراديحدثهالذيالتأثير

بوحدةالجرعةمكافئيحتمسببالجرايالجرعةاحتساب

الإشعاععالماسمعلىسميتوالتي،السيفرتتسمى

.سيفرترولفالسويدي

تسمىالتأثيراتمنمجموعةتسبب.الكبيرةالجرعات

مر001عنتزيدالتيالجرعاتوتدمر.الإشعاعمرض

تأثيرالتدميرهذأويسمىوالحصراء،البيضاءالدمخلايا

إلىرم003عنالزائدةالجرعاتتؤديوقد.الدمتكون

عنالزائدةالجرعاتوتسببأسابئ.بضعةخلالالموت

وانتقالالهضميةللقناةالمبطنةالخلاياموترم001

التأثير،هذايؤديوقد،الدممجرىإلىالأمعاءبكتيريا

خلالالموتإلى،المعديالمعويالتأثيريسمىالذي

جرحفتسببرم0001عنالزائدةالجرعاتأما.ألممبوع

.ساعاتخلالالموتإلىتؤديوقد،الدماغ

ولمجدا،قليلةالإشعاعمرضعنالناجمةوالوفيات

إلاالكبيرةالجرعاتهذهمثلمنالناسعانىأنيحدث

عوملتقليلةحالاتوفي،المفاعلاتحوادثحالاتفي

النووشانالقنبلتانألقيتوعندما،لإهمالالمشعةالموادفيها

الثانية،العالميةالحربفيباليابانوناجازاكىهيروشيمافي

عامالمفاعلاتحوادثأسوأوحدثت.أم459عام

النوويةللقدرةتشيرنوبلمحطةانفجرتعندما،أم869

السوفييتىالاتحادمنجزءاكانتوالتيأوكرانيا،فى

عاملا.31توفيحيث،انذاك

يوميا،نستقبلهاالتيالجرعات.الصغيرةالجرعات

يقدرحيثجدا،قليلةالخلفيةجرعا!أحياناتسمىوالتي

.3،حواليبينشرواحبماالخلفيةجرعةمتولممطالعلماء

الممتنشاقمنالكميةهذهنصفويأتيسنويا.رم.،4و

بينما،والتربةالمشعةالصخورمنينطلقالذي،الرادونغاز

فيالمستخدمةالسينيةالأشعةمنرم.،.4حوالىيأتي

محطاتمثلأخرىمصادرمن.،.أوحوالى،الطب

المدخنونويصاب.النفاياتوأماكنالنوويةالقدرة

.الدخانفيالموجودةالمشعةالنظائرمنأكبربجرعات

احتمالالإشعاعمنالصغيرةالجرعاتتراكمويزيد

وأهم.الحالاتحدةليسولكن،الحالاتببعضالإصابة

اللإشعاعمنالمتكررةالصغيرةالجرعاتعنالناتجةالحالات

.الولادةوتشوهاتالسرطانهى

الدوليةالهيئةتضعالإشعاعتأثيراتمنالناسولحماية

،عديدةدولمنخبراءتضموالتي،الإشعاعيةللحماية

الهيئةوتوصي.للإشعاعالمعرضينسلامةلتأمينتوجيهات
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علىالاشعاعيهالجرعةمقياسأغيايفعالإشعاعقربالعملأثناء

تأديهأتاءأ!ىالهايتعرصاكتيالإشعاعكميةالح!رهدايقيس.قبعته

اسووية.اا!اقةالإشاحمفاعل!يعمله

الجرعةالتعرضيتجاوزدألاالنوويالمجالىفيالعاملين

توصيكما،عامكلرمءوهيبها،المسموحالقوصى

.،ءعنالمأخوذةالسنويةالجرعةتزيدبالاأيضاالجمهور

كاثلة،موجهاتأخرىوكالاتوتضع.عامأيفيرم

النوويةللعلومالأمشراليةالمنظهمة:الوكالاتهذهومن

ومجلسبالهند،الذريةللبحوثبهابهاومركز،والتقنية

للحمايةالقوميةوالهيئةإفريقيا،بجنو!النوويةالسلامة

بإنجلترا.الإشعاعية

تاريخيةنبذة

العلماءدرس.المبكرةوالاكتشافاتالنظريات

الميلادوالرالثبلالثالثالقرنينففي.القدممنذالإلثمعاع

!"تنبعثلمجسيماتعنأبيقورالإغريقيالفيلسوفكتب

إغريقيرياضيوهو،إقليدسواعتقد.الأحسامسطهوحمن

يمكنهاإشعاعاترسلالعينأن،الفترةتلكنفسفىعاش

.الأجسامرؤيةمن

وأسقفعالموهو،جرولعمتحستروبرتواعتقد

هوالضوءأن،الميلاديعشرالثالثالقرنشيعاشإنجليزي

الضوءتحكماالتيالقوانينفهماوأن،المعرفةأنواعكلأصل

الطبيعة.قوانينكلعنالغطاءيكشفسو!

عشرالسابعالقرنفيالضوءتركيبحولحوارودار

والفيزيائينيوتنإسحقالسيرالإنجليزيالعالمأتباعبين

نأعلىنيوتنأصرحيثهايجنز،كريستيانالهولندي

إلىهايجنزأشاربينما،دقيقةجسيماتمنيت!صنالضوء

هاتينحولالعلماءاختلفوقد.موجاتمنيتكونأنه

أوائلوفي.عاممائةمنأكثرإلىامتدتلفترةالنظريتين

يونجتوماسالبريطانيالفيزيائيأوضحعشرالتاسعالقرن

موجاتبخصائصشبيهةخصائصذوالضوءأن

الفيزيائيأعطىقليلةبسنواتذلكوبعدوالماء.الصوت

ذلك.علىجديدةأدلةفرسنلأوغسطينالفرنسي

العلماءمعظمكانعشرالتاسعالقرنخمسينياتوبحلول

الطبيعةحولوفرسنلهايجنزمنكلنتائجقبلواقد

للضوء.الموجية

جيممه!البريطانيأغيزيائيااقترح1864عاموفى

موجاتمنيتكونالضوءأنماكسويلكلارك

أخرىأشكالاكتشافباحتمالتنبأكما،كهرومغنطيسية

هذهتأكدتوقد.الكهرومغنطجسيالإشعاعمنمرئيةغير

هرتزهينرلتمقهماالألمانالعلماءمناثينبعملالتنبؤات

الراديويةالموجاتهرتزاكتشفحيث،رونتجنوويلهلم

اكتشفبينماعشر،التاسعالقرنثمانينياتأواخرفي

.5918عامفيالسينيةالأشعةرونتجن

،6918عامفى.الإشعاعىالنشاطاكتشاف

نأبكويريلهنريأنطوانأغرلمحسياأغيزيائياممتشفا

الألواحتظللأنيمكناليورانيوممركباتبعضبلورات

وافترضللضوء،تعرضهاعدمحالةفىحمى،الفوتوغرافية

وأوضحت.إشعاعشكلفيطاقةيطلقاليورانيومأن

رذرفوردإرنعستالبريطانيالفيزيائيأجراهالاحقةتجارب

جسيماتسماهاجسيماتمنيتكونالإشعاعهذاأن

وبيتا.ألفا

ماريمماالفرنسيانالفيزيائياناكتشف،8918عاموفى

عليهماأطلقا،الإشعاعينتجانأخريينمادتين!صريوبيير

قليلةبسنواتذلكوبعد.والراديومالبلوتونيوماسمي

عناصرإلىتتغيرأنيمكنالمشعةالموادأنرذرفوردأوضح

.النوويالتحوللعمليةجديدة

كوريوماريوبييررذرفوردمنكلعملأثاروقد

رذرفورداستطاعحيث،الذرةبتركيبواسعااهتماما

نواةمنتتكونالذرةأنإثباتالعلماءمنوغيرهموزملاؤه

بهاتحيط،موجبةكهربائيةوشحنةعاليةكتلةذات

الشحنة.!عالبةإلكترونات

ايلألمانىالفيزيافمادرس،0091عامفي.الكمنظرية

الساخنة،ال!جساممنالمنبعثاللإشعاعبلانكماكص

شكلفيالإشعاعهذاوتمتصتبثالأجسامأنوأوضح

إلىبعدفيماتغيرتوالتيالكمات،سماهاالطاقةمنحزم

الألمافيالفيزيافطاستخدم5091عاموفي.الفوتونات

التأتيرتسمىظاهرةلتوضيحبلانكنظريةأينشتاينألبرت

هذااكتشفواقدالسابقونالعلماءوكان.الكهروفموئي

عندالفلزمنإلكتروناتانطلاقعنهينتجالذيالتأثير،

نأأينشتاينافترضوقد.عليهمضيئةضوئيةحزمةسقوط
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منإلكتروناتحررأنيمكنواحدفوتونيعطهاالتيالطاقة

الفوتوناتتعملالكهروضوئيالتأثيرولإنتاجفلز.ذرة

إلىمنهاالجسيماتخصائصإلىأقربموضعيةبطريقة

النظريةأينشتينأفكارأحيتوهكذا.الموجاتخصائص

الإشعاعأناليومالعلماءيعرفحيثللضوء،الجسيمية

ويمكنالضوء.وخصائصالجسيماتخصائصبينيجمع

مختلفة،تجاربإجراءعندالخصائصنوعيكلاملاحظة

العلماءأعدفإذا.الواحدةالتجربةفىممكنغيرذلكولكن

سلوكالفوتوناتتسلكالكهروضوئيالتأثيرلتتبعاختبارا

الجمسيماتمنحزمةإمرارعندولكن،المفردةالجسيمات

الموجاتسلوكالفوتوناتتسلكصغيرةفتحةعبر

المتصلة.الكهرومغنطجسية

نيلزالدنماركىالفيزيائىاستخدم1391عاموفي

الهيدروجين،ذرةتركيبلتوضيحالكمنظريةبور

وأن،معينةطاقاتذاتالإلكتروناتأنوأوضح

تسقطعندماالإشعاعمنفوتوناتتطلقالذرات

طاقة.أقلمدارإلىعاليةطاقةمدارمنالإلكترونات

يدلويص!الفرنسيالفيزيائىتنبأ4291عاموفي

موجاتشكلفىتعملنفسهاالإلكتروناتأنبروجلى

.المادةموجاتتسمى

4291عامفىالنوويالعصربدأ.النوويالعصر

والعاملونفيرميإنريكوالمولدالإيطاليالفيزيائىأنتجعندما

نوويسلسليتفاعلأولالمتحدةالولاياتفىمعه

العلماءمنالكثيرونوجه،التاريخذلكومنذ.صناعي

الإشعاعيللنشاطاستخداماتإيجادنحوانتباههم

الانشطار-علىالمبنيةالنوويةالأسلحةوانتجوا،والإشعاع

الهيدروجينية.القنبلةمثل-والاندماج-الذريةالقنبلةمثل

عامفيالعملمكتملةنوويةقدرةمحطةأولبدأتوقد

اشكالكلاممتخدامدخلالتاريخذلكومنذ.5691

والصناعةوالطبالاتصالاتفىالكهرومغنطسىالطيف

.لبحوثوا

مجالنماالعشرينالقرنوسبعينياتستينياتوفي

الحلميالمجالهوالصحةوفيزياء.بسرعةالصحةفيزياء

ويدرس،الإشعاعمخاطرمنالناسبحمايةيعنىالذي

.الإنسانلصالحالإشعاعامشخداماتتسخيرأيضا

دراساتعدةأشارتالعشرينالقرنسبعينياتفمنذ

المؤينالإشمعاعمنصغيرةلجرعاتالمتكررالتعرضأنإلى

لذلكونتيجة.خطيرةصحيةمتاعبيسببأنيمكن

ذيالإشعاعواستخدامإنتاجيحاطبأناتحرونيطالب

منمزيداالعلماءويجري.صارمةبضوابطالعاليةالطاقة

منالمنخفضةالمستوياتتأثيراتلتحديدالدراسات

والبيئة.الناسعلىالإشعاع

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

النوويةالفيزياءالإشعاعيةالحيولوجياالحمراءتحتالأشعة

المشئالكربونالذرةجاماأشعة

الإشعاعيةالكيمياءالراديوالسينيةالأشعة

الليزرالراديومالبنفسجيةفوقالأشعة

النوويالمفاعلالسرطانالكونيةالأشعة

الكمميكانيكاالنوويالسلاحالإلكترون

إشعاعىالنشاطال!ثمسلبروتونا

لنظيرالضوءاالبلوتونيوم

اليوترونالطاقةالعساصرتحول

اليورانيومالموويةالطاقةللإشعاعالتعريض

الذريالغبارالبيئيالتلوث

الموضوععناعر

الإشعاعاستخدامات-1

الطبفي-أ

الاتصالاتفي-ب

العلومفي%

الصناعةفي-د

العسكريةالعملياتفىهـ-

الإلثعاعي.والن!ثاطالإشعاع-2

الكهرومغنطيسيالإلثعاع-3

الجسيميالإشعاع-4

ألفاجسيمات

بيتاجسيماتب

والنيوترولاتالبروتونات!

الإلثعاعمصادر-5

الأخرىوالنجومالشمس

إشعاعيا.النشطةالطبيعيةالمواد-ب

إشعاعيا.النشطةالصناعيةالمواد!-

الإشعاعأسباب-6

الإشعاعتأثيرات-7

التأيينيةالقدرة-أ

الجرعة-ب

تايخيةنبذة-8

أسئلة

الإشاعى؟النشاطما-أ

الحية؟الخلاياالمؤينالإشعاعيدمركيى2

؟اليورانيوملانحلالالنهائيالمنتجما-3

الموجبة؟الأيوناتتنتجكيف!-4

الطهبيعية؟الإشعاعمصادربعضعدد-5

العناصر؟منالنشطةالأشكالالفيزيائيونينتجكيص6

الطاقةمنحزملتمكلفيينطلقالإشعاعأناقترحم!أولم!7

؟الفوتوناتاوالكماتتسمى

جاما؟إشعاعالدراتتطلقلمادا-8

المنحفضةالجرعاتتسببهاالتىالرئيسيةالصحيةالخاطرما9

؟الإشعاعم!المتكررة

الجسيمى؟والاشعاعالكصومغنطسيالإشعاعدينالفرقما01

الكهرومغنيم؟للإشاعالرئيسيةالأنواعما-أأ
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الضوءانبعاثهوالضيائية،أوالضوئيالإشعاع

بوساطةالضوءانبعاثويعرف.الحرارةغيرأخرىبطرق

يشملغالبا،الضوئىوالإشعاع.الحراريبالتوهجالحرارة

تحتالأشعةإلىأيضايشيرأنويمكنالمنظور.الضوء

بال!ن.ترىلاالإشعاعمنأخرىوأشكالالحمراء

تتشبعأنلابدضوئيإشمعاعذاتالمادةتصبحولكي

منالإلكتروناتوتتخلص.بالطاقةالذراتإلكترونات

تأتيللضوءالمنتجةوالطاقةالضوء.باطلاقالزائدةالطاقة

السينية،الأشعة،الكهربائيالتيارمنها:متنوعةمصادرمن

معينة.كيميائيةتفاعلاتومن،البنفسجيةفوقالأشعة

الكائناتوبعض،اليراععنيصدرالذيالضوءأما

الذيالإشعاعويسمى.الأحيائيالتفسفرفيسمىالحية

الإشعاعأماالتفلور.الطاقةمصدرإزالةبمجرديتوقف

مصدرإزالةبعدأيافاحتىأولحظاتيستمرالذيالضوئي

فسفوريا.وميضافيسمىالطاقة

التفسفر.؟الفلورةبمالأحيائيالتفسفر:أيضاانظر

ا!شاعات(بم)أنواعالإشعاعانظر:.الئوويالإشعاع

النووية.الطاقة،النوويالسلاخ

لتوليدوالهواءالوقودمنخليطلحرقنظامأيالإشال

هما:للإشعالالرئيسيانوالنظامان.المحركفيالطاقة

أجزاءأحدهوالشرارةإشعالونظامالفمغط.والشرارة

الإشمعالأما.السياراتمثلبالبترولتدارالتيالمحركات

،الديزلمحركاتفىنجدهالذيالاحتراقفهوبالضغط

.والشاحناتوالسفنالحديديةالسككقطاراتمثل

الأكثرالنظاموهو،بالشرارةالإشعالتناقشالمقالةوهذه

بالضغطالإشعالعنالمعلوماتمنولمزيد.استخداما

.الديزلمحركانظر:

يولدإشعالقابسبالشرارةالإشعالنظامويستخدم

وتوجدالوقود.فيالناربإشعالتقومكوبائيةشرارة

فيويوجد.الاحتراقحجرةجدارفيالإشعالقوابس

.الحجرةفيبارزانكهربائيانقطبانقابسكلنهاية

إلىالفولطيةعاليكهربياتياراالإشعالنظامويصدر

القلإن.فيتوجدفتحةخلالمنالتيارفيقفزالقابس

خليطفيالنارتشعلكهربائيةشرارةتولدالقفزةوهذه

والهواء.الوقود

بطاريةمنتيارابالشرارةالإلثمعالأنظمةمعظموتولد

جهازافتستخدمالأخرىالأنظمةأمافولتا،21أو6قوتها

المغنيط.يسمىكهربائيامغنطيسئا

فيبالبطاريةالإشعاليستخدم.بالبطاريةالإشعالى

الإشعالوملفالبطاريةمنأجزاؤهوتت!صن.السيارات

الفصل.ونقطالإشعال)شمعات(وقوابسوالموزع

ملففيالتياريسريالإشعالمفتاحإدارةوعند

.الإشعالنظامتيارقوةمنيزيدجهازوهوالإشعال

الأ!سلاكمنمجموعتينمنعادةالجهازهذاويتكون

الابتدائيةاللفةوتوجد،اللفاتعليهمايطلقالكهربائية

جهازيعملكيف

بالسيارةإشعال

التيار.قوةتزدادحيتالإشعال!لصإلىالبطاريةسكهربائىتياريسرييم!!(أسكلأ!تس!صل)1الإتمعالظامفتععد

شراراتلتوليدتقومالتيالإشعالقوابسم!مح!وعةإلىتعادبفيالدواريوجهحيتالموزعإلىالتياريرسلتم

الإلكترونى.الإشعاللن!هامالرئيسيةالأجزاءاليسارفيالشكلويبير.الاحتراقححرةفيالوقودلتشعلكصبائية

شرارةإلملمبرلألأ9الإشعالقواس

عطاء

-لموزعا

الإثثمعالملف

غطاء

لموزعا

روالدا

مفتاعفصل

كحلكتروإ
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حوالىمنالابتدائيةاللفةوتتكون.الثانويةاللفةدأخل

،العاديالدبوسبسمكرفيعسلكمنلفة02.-ا..

بينيتراوحماالثانويةباللفةوتوجد.بالبطاريةويتصل

شعرةسمكمنأدقسلكمنلفة00.02.أ-.0005

جهدذاتيارايرسلالذيبالموزعمتصلةوهي.الإنسان

.اللإشعالشموعإلىعال

وعندمامنخفضا.كهربائياتياراألابتدائيةاللفةتحمل

الثانوية.اللفةخلالمنقويتيارتوليديتمالتيار،هذايوقف

مفتاحطريقعنالابتدائيةاللفةعنالتيارإيقافويتم

بنقطخيتعرفانمعدنيتينقطعتينمنيتكونالذيالفصل

عنتنفصلانأوباستمرارالفصلنقطتاوتتصل.الفصل

التيارويسري،الفصلكامةعليهيطلقدأئريترسطريق

متصلتين.المعدنيتانالقطعتانتكونعندماالابتدائيةاللفةفى

يتوقفوبذلكالابتدائيةالدائرةتنقطع،تنفصلانوعندما

فىفولتألف03حوالىقوتهتياريتولدالحالوفيالتيار.

كميةالمكثفأسمعليهيطلقجهازويختزن.الثانويةاللفة

الفصل،نقطتيبينالشرارةقفزيمنعالتيارواختزانالتيار.من

زيادةعلىأيضايساعدكما.منفصلةتكونعندماوتلفها

الثانوية.اللفةفىالتيارقوة

للدائرةانقطاعكلعندالعاليالتيارمنشحنةوتطلق

للعملبدقةمضبوطةالقطعونقط.الابتدائيةاللفةفي

.للإشعالجاهزاالوقوديكونعندما

فيقوم،الموزعإلىالعاليالتيارمنشحنةكلوتذهب

بدورها.كلالإشعالقوابص!علىالتياربتوزيعدوارذراع

ضغطيتمأنبمجردعالتيارشحنةقابسكلويستقبل

الإشعالولأجهزة.الاحتراقغرفةفيبشدةوالهواءالوقود

تنطلقالإشعالقوابسأنمنللتأكدآلياتالسياراتفي

تخفيضعلىتساعدالآلياتوهذه.المناسبالتوقيتفى

.العادمدخانفيالهواءملوثاتوتخفيضالوقوداستهلاك

تزويدبدأ،العشرينالقرنمنالسبعينياتمنتصففى

اممتبدلالأنظمةهذهوفى.إلكترونيإشعالبجهازالسيارات

الترساستبدل.كماالفصلبنقطتيالكهربائيالمفتاح

أنظمةمنالمتزايدةالأعدادوتفتقر.الفصلبكامةالحديدي

فيالتحكمشمحيث،آليموزعإلىالإلكترونىالإشعال

دقيقإلكترونيجهازأوالحاسوببوساطةوتوزئالتياروقت

الإشعالويحتاج(.الدقيق)المعالجميكروبروسسوريسمى

كما.التقليديالإشعالجهازمنأقلصيانةإلىالإلكتروني

أسهل.لتشغيلأقوىتيارتوليديمكنه

المغنطيسيالإشعاليشبه.المغنطيسىالإشعال

وحجمهأصغرأنهإلا.البطاريةبوساطةيتمالذيالإشعال

وحدةفيتوجدالمغنطيسيالجهازأجزاءومعظم.مضغوط

منفصلةتكونالبطاريةنظامفيمثيلاتهابينما،واحدة

العديدفيالأجهزةهذهوتستخدمأكبر.مساحةوتأخذ

الحشاشقصوألاتكالمناشيرالجنزيرذاتالمحركاتمن

البخارية.والدراجات

المغنيطبم،النفاثالدفع،الحثملفان!أيضا:

.الصاروخ،البنزينمحرك

الأشعةالغالبفىتسمىالحمراءتحتالأشعة

بالعينرؤيتهايمكنلاولكنالضوء،أشعةوتشبه،الحرارية

وتعمل،الكهرومغنطسيالإشعاعمنشكلوهي.البشرية

حدعلىبالانعكاسشعلقفيماالضوءلأشعةمماثلةبطريقة

الضوء.انو:سواء.

أشعةيطلق،المثالسبيلعلىالكرسىمثلشيءوأي

حرارةتزدادوعندما.حرارتهبدرجةعلاقةلهاحمراءتحت

وهنالكالحمراء.تحتالأشعةمنالمزيديطلقفإنهالشىء

العالميةالحربأثناءاخترعالذي،القناصمرقبمثلنبائط

تحتالأشعةالتقاطيستطيعأم(-459أ)939الثانية

منأعلىحرارتهادرجةتكونالتيالأشياءمنالحمراء

رؤيةتستطيعالنبائطتلكفإنالطريقةوبهذهمحيطها.

.الضبابخلالمنأوالظلامفيالأشياءهذهمثل

تحتللأشعةالحساسةالأفلامالمصورونويستخدم

ضوءفيهايوجدلاالتيالأماكنفيالصورلالتقاطالحمرأء

الحمرأءتحتالأشعةمصابيحالأطباءيستخدم.كمامرئي

وبهذه.المتقرحةوالعضلاتالجلدأمراضلعلا!

المريض،جلدعبرالحمراءتحتالأشعةتمر،العلاجات

.بالمرضالمتأثرةأعضاءهتصيبعندماحرارةوتولد

الحمراءالنهايةخلفالحمراءتحتالموجاتوتوجد

هيرشيل،وليمالسيروكان.مباشرةالمرئيالضوءلطيف

عامالأشسعةهذهاكتشفالذيهوالبريطانيالفلكعالم

تخلفه.الذيالحرارةأثربملاحظةأم008

الكهرومغنطيسية،الموجاتالبولوميتر؟أيضا:انظر

.القناصمرقبالفوء؟

الكهرومغنطسىالإشعاعأشكالمنشكلبماأشعة

منأقصرموجيطولجاماولأشعة.السينيةالأشعةيشبه

فييختلفانأنهما،كماالسينيةللأشمعةالموجيالطول

عملياتعدةخلالالسينيةالأشعةتنتجأيضا.أصلهما

الذرةنوأةحولتدورالتيلالإلكتروناتمرتبطةمختلفة

نفسها.النواةمنجاماأشعةتنبعثبينما

طبيعيةإشعاعيةوعناصراليورانيومنوىمنتنبعث

فىجاماأشعةانبعاثمعبيتاأوألفاجسيماتأخرى

.جديدةعناصرإلىبذلكالعناصروتتحولنفمسه،الوقت

يعرفماخلالمنبمفردهاجاماأشعةتنبعثأنويمكن
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جاماأشعةبثيغيرولا.التماكبيةالتحولاتباسم

منمحدوداجزءاتفقد،ذأكمنوبدد!.النواةتركيب

الإشعاعي.النشاطانظر:.الطاقة

منفولتالإلكترونملايينجاماأشعةتحملربما

ولكنالمواد.منعديدةأنواعاختراقوباستطاعتهاالطاقة

سبيلعلىجاما.أشعةامتصاصالموادبعضباستطاعة

أسم3،سمكهاالحديدمنشريحةتستطع،المثال

فولت.إلكترونمليونذاتجاماأشعةمن%05امتصاص

وأالمياهمنسما.قدرةالامتصاصيةالقدرةهذهوتعادل

.الرصاصمنسم.،6ه

الذراتمعتصطدمعندماقةأ!إاجاماأشعةتفقد

ربما،الاصطداماتهذهوخلاأ!.المادةعبرمرورهاخلال

تدعى.الأمالذراتمنالإلكتروناتجاماأشسعةتفصل

الذرةتحوللأنها(،أيوناتإلى)التحويلالتأينالعمليةهذه

الإلكترونيدعى.الأيونتدعىمشحونةذرةإلىالمتعادلة

تنبعثوقد.ا!لزدوجالأيونالموجبةالمشحونةوالذرةالحر

بقربالموجودةالمادةمنالعاليةالطاقةذاتجاماأشعة

يسميانالإلكتروناتمنزوجبتكوينوذلك،النواة

(الإلكترونكتلةتعادلكتلةذوموجب)جسمالبوزيترون

هذهوفي(.سالبةشحمةذوعادي)إلكترونوالنقترون

زوجإيحادوعملية.جاماأشعةامتصاصيتمالعملية

يحدثماع!صهيجاماأشعةبوساطةهذهالإلكترونات

هذانيتحد.فعندماأجوزيترونواالنيوترونلمجحدعندما

منشمعاعانذلكعنوينتجيتلاشيانفإنهماالجسيمان

الفناء،العمليةهذهوتدعى.متساويةطاقةذواحاماأشعة

الفناء.أشعةالناتجةجاماأشعةتدعىماوغالبا

عنالصادرةجاماأشعةمنضئيلةكمياتتقذف

بشكلأجسامناوالتربةالصخورفيالطبيعيةالمشعةالمواد

الهواءعبرأجسامناإلىيومياالموادهذهبعضتمر.ثابت

تمرالتىجاماتنئأشمعة.نشربهالذيوالماءنتنفسهالذي

كبيرةبكمياتكانتوإذا.الأنسجةفيتأيناالجسمدأخل

ذاتتكونفقدخطورتهاورغم.الجسمخلاياتضرفإنها

تستخدمأنها.كماوالخبيثةالحميدةالأوراممعالجةفيفائدة

الأطعمة.وحفظالفلزاتصدععنالكشففيأيضا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ال!وويةالطاقةالعناصرتحولالإشعاع

اممهرومعسطيسيةاالموجاتالراديومالسي!يةالأشعة

جهار،ترولىالبيتا

منواحدةإكس،أشعةأيصاوتسىالسيئيةالأشعة

الفيزيائيالعالماكتشفهاوقد.فائدةالطاقةأنواعأكثر

يكنلمولانه.أم!58عامفيرونتجنويلهلمالألمانى

هذهعلىرونتجنأطلقفقد،البدايةفيكنههايعرف

فى)س(لأن،السينيةاللأشعةأي*بمأشعةاسمالأشعة

علىيطلقانعلميانرمزانالإنجليزيةفيو)*(العربية

.المجهول

مننوعهيالسينيةالأشعةأنالعلماءيعرفوالان

المرئي،الضوءيتضمنأصذياالكهرومغنطيسيالإشعاع

السينيةالأشعةوتشتركجاما.وأشعةالراديووموجات

الأشعةتنتقلفمثلا.الخصائصمنكثيرفيالمرئيوالضوء

كلاأنكما،كماث297992الضوءبسرعةالسينية

خطوطفييتحركان،المرئىوالضوءالسينيةالأشعةمن

مغنطيسيةوطاقةكهربائيةطاقةهيئةعلىمستقيمة

الموجاتمعاتسببانالبعضببعضهمامرتبطين

السينيةالأشعةفإنأخرىجهةومن.الكهرومغنطيسية

الضوء.يفعلمثلماالضوئيالتصويرأفلامتعتم

فييختلفانوالضوءالسينيةالأشعةفإنذلكومع

لمو!ذروتينبينالمسافةوهوالملوجىالطول

كثيراأقصرالسينيةللأشعةالموجىفالطول.كهرومغنطيسية

للأشعةيمكنالسببولهذاللضوء.الموجيالطولمن

وقدالضوء.منهاينفذلاكثيرةموادتخترقأنالسينية

نأ،أخرىخصائصإلىبالإضافةالاحتراققوةأدت

الطبفيقصوىفائدةذاتالسينيةالأشعةت!صن

أمحلمي.اأبحثواوالصناعة

وكيميائيةحيويةتغييراتالسينيةالأشعةوتسبب

الأشعة،هذهحيوانأونباتامتصفإذاالمواد،فىوفيزيائية

تدمرها.وأحياناالحيةالأنسجةتتلفأنالجائزمنفإنها

جرعةتسببفقد.خطيرةتكونأنيمكنالسببولهذا

وأ،بالسرطانالإنسانإصابةالسينيةالأشمعةمنزائدة

أوحالاتالدمإمدادفىبانخفاضأوالجلد،فيبحروق

فيطفراتأيضاالسينيةالأشعةوتسبب.أخرىخطرة

جزيئاتفىتغيرجراءمنيحدثوهذا.الحيةالكائنات

شكلفيالصبغياتيكونالذي.أد.نالأمينيالحمض

.أ،د.نالأمينيالحمضجزيئاتوتحمل.جزيئات

الطفراتتقومالعادةوفي.الحيللكائنالوراثيةالمعلومات

تغييروكذلك،الحيالكائنفيالوراثيةالطايعبتغيير

البيولوجة.الطفرةبمالوراثةان!:.الحجممثلالخصائص

الاهتمامالأشعةواختصاصييالأ!شانأطباءعلىويجب

لجرعاتأنفسهمتعريضأوالمرضىتعريضبعدمالخاص

الأشعة.منزائدة

والنابضماتالشصرفيطبيعياالسينيةالأشمعةوتنتج

وأغلب.أخرىمعينةسماويةوأجسام،أخرىونجوم

يتمالفضاء،فيمصمادرعنتنشأالتيالسينيةالأشعة

سطحإلىتصلأنقبلالجويالغلاففيامتصاصها



الأشعةأنابيببوساطةآلياالسينيةالأشععةوتنتج.الأرض

السينية.الأشعةأجهزةمنرئيسياجزءاتمثلالتيالسينية

أيضاتنتجالذريةالجسيماتتسرعالتيالنبائطأنكما

البيتاترونات،النبائطهذهوتتضمنالسينيةالأشعة

جهاز.،البيتاترونانظر:.الخطيةوالمعجلات

السينيةالأشعةاسئخدامات

واسعنطاقعلىالسينيةالأشعةتستخدم.الطبفي

للعظام(السينيةالأشعة)صورالإشعاعيةالمرسمةلعمل

المرسمةمنالأطباءويستفيد.الداخليةالجسموأعضاء

،الأمراضوحالاتالشاذةالحالاتكشففىالإشعاعية

المريض،جسمداخل،الرئةأمراضأوالمكسورةالعظاممثل

للكشفالسينيةالأشعةصورمنالأسنانأطباءويستفيد

.الأسنانانظر:.المحشوةوالأسنانالفراغاتعن

الأشعةمنشعاعبتمريرالإشعاعيةالمرسمةإعداديتم

ضوئى.فيلممنجزءإلىالمريضجسمخلالالسينية

وآالعضلاتتمتصمماأكثرالأشعةمنالعظامتمتص

علىكثيفةبظلالالعظامتلقيولذلك،الأخرىالأعضاء

كميةبمرورالجسممنالأخرىالأجزاءتسمحبينما،الفيلم

ظلالهاوتكون،العظامبهتسمحمماأكثرالأشععةمن

بوضوحالعظامظلالوتظهر.الكثافةمنمختلفةبدرجات

بينما،الإشعاعيةالمرسمةعلىمضيئةمساحاتهيئةعلى

!ك!

والرئتير،القلبظلالتوضح(،اليمين)إلىالسينيةبالأشعةصدرصورة

الأشمعةصورتصويرويتم.المريضحسمداخلالشادةوالحالاتالمكسورة

فى.أحصائي

217السينيةالأشعة

ويمكن.ظلمةأكثرمساحاتهيئةعلىالأعضاءتظهر

أثناءالمريضجسمأعضاءيرىأنالأشعةلاختصاصي

يسمىالسينيةللأشمعةجهازبامشخداموظائفهاتأدية

فىخاصةشاشةالسينيةالأشعةتجعل.الفلوريالمكشاف

الكشفانظر:بها.تصطدمعندماتتوهجالجهازهذا

.الفلورةبمالفلوري

،الإنسانجسمإلىضارةغيرمادةإدخاليتموأحيانا

المرسمةعلىبوضوحمعينةأعضاءظهورإلىتؤدي

المريضالطيبيناولفقد.الفلوريةالصورةأوالإشعاعية

للأشعةأمعائهتعريضقبلليشربهالباريومكبريتاتمحلول

فتظهر،السينيةالأشعةالباريومكبريتاتفتمتصالسينية

الأشعة.صورةعلىبوضوحالأمعاء

علاجفيواسعنطاقعلىالسينيةالأشعةوتمستخدم

الخلاياقتلهامنأيسرالسرطانيةالخلاياتقتلفهي،السرطان

منمحدودةلجرعةالسرطانيالورمتعريضويمكن.العادية

السينيةالأشعةتدمركثيرةحالاتوفي.السينيةالأشعة

أقل.بدرجةمنهالقريبةالسليمةالأنسجةتتلفولكنها،الورم

!ف.الطبفىأخرىأغراضاالمسينيةالأشعةوتؤدي

الجراحيةالقفازاتمثلالطبيةالمعداتلتعقيمتستخدم

عندتتلفالمعداتفهذه.والمحقناتالمطاطيةأواللدنة

.بالغليانتعقيمهايمكنفلاولذاالشديدةللحرارةتعرضها

عثحيلم33!زر؟لأءبميهر"ئن!كللإكأ!غ

والعظامالرئةأمراضكشففيالأطباءالصورةهذهتساعد.والضلوع

بتمتمغيلهيقوموالذياليسار(،)إلىالسيسيةالأشعةحهازبوساطةالسينية
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)أعلى(،نفاثةطائرةمحركتركي!سللتحققتستحدمفهى.العاليةاحتراقها!ةبالمناعيةالاشدامماتمنالعديدلهاالسينيةالأشعة

السطح.علىمنمرئيةت!صدلاقدىالتيالأحرىاضكيبيةا!يو!واالتروحصتشا!استمحساالسيميةللأتسعةالصورةهدهومتل

لفحصالسينيةالأشعةتستخدم.الصناعةفي

منهاالمواد،منمختلفةأنواعمنالمصنعةالمنتجات

ت!صشف.المصبوبةالفلزاتمنوغيرهاأصلبواالألومنيوم

هذهفىالأخرىوالعيوبالشروحعنالإشعاعيةالصور

تستحدمماوكثيرا.السطحعلىتظهرلاالتي،المنتجات

الصلبفياللحاماتجودةلفحصالسينيةالأشعة

السينيةالأشعةتستخدمكما.الأخرىالفلزيةوالتركيبات

بكمياتالمصنعةالمنتجاتمنالعديدجودةلفحص

الصغيرةالإلكترونيةوالنبائطالترانزمشورمثلضخمة

بامستحدامالفلزاتفحصنبائطبعضوتعمل.الأخرى

المطاراتفيالمستخدمةالماسحاتمثل،السينيةالأشعة

الأمتعة.فيالأسلحةاعنللبحث

السينيةبالأشعةاللدائنمنمعينةأنواعاالصناعويعالج

فتجعلهاالموادهذهفيكيميائياتغييراالأشعةتحدثحيث

فيللمساعدةالقويةالسينيةالأشعةاستخدمتوقد.أقوى

هذهفذكورالسروء.ذبابةتسمىوبائيةحشرةفيالتحكم

السينية.للأشعةتعرضهابعددريةإنتاجيمحنهالاالحشرة

لإجراءالسينيةالأشعةاستخدمتفقد،ذلكإلىوبالإضافة

الشعيرهذاأنتجولقدللشعير.الوراثيةالصفاتفيتغيير

ينموأنلبعضهايمكن،الحبوبمنجديدةنوعياتالمعدل

.العاديالشعيرإنتاجعلىقادرةغيرضعيفةتربةفي

لتحليلالسينيةالأشعةامشخدمت.العلمىالبحثفي

وخاصةالمواد،منكثيرةأنواعفيالذراتترتيب

مستوياتعلىالبلوراتفيالذراتوتنتظم.البلورات

منشعاعيسقطوعندما.منتظمةممسافاتبينهاتفصل

تعملالذراتممستوياتفإن،بلورةعلىالسينيةالأشعة

وكل.نظامينمطعلىالأشعةتنشرأيتحيدصغيرةكمرايا

العلماءتعلموقد.محتلفحيودنمطلهالبلوراتمننوع

مختلفبدراسةالبلوراتفىالذراتترتيبحولكثيرا

بهاتحيدالتىالكيفيةدراسةوتعرفالحيود.أنماط

الإشعاعيةالبلورياتبعلمالسينيةالأشعةالبلورات

للمساعدةالسينيةالأشعةأيفئاالعلماءويستخدم.السينية

مثلكثيرةمعقدةكيميائيةموادوتكوينتركيبتحليلفى

منقوصالريبيالنوويوالحمضوالبروتيناتالإنزيمات

)د.د.أ(.ال!كسجين

بالمادةخاصموجيطولذاتأشعةمعيمةموادوتطهلق

عاليةبروتوناتأوإل!صتروناتمنلإشعاعتتعرضعندما

لتحليلالويقةهذهوتسمى.السينيةللأشعةأوالطاقة

التقنيةهذهأدتولقد.السينيةبالأشعةالطيفقياسالمواد

الكيميائيةالعناصربعضاكتشافإلىالعلماءتوصلإلى

الجديدة

لفحصالسينيةالأشحعةالاثارعلماءامشخدموقد

التآكل.أوالترابمنسسميكةبقشرةالمغطاةالعتيقةالأشياء

بدونلشيءصورةبرؤيةللباحثينالطريقةهذهوتسمح

.كماالعينةإتلافإلىتوديقدالتيالقشرةرفعمحاولة

لوحةأصلعنللكشفأيضئا،السينيةالأشعةتستخدم

.أخرىبرسوماتالأصليةصورتهاغطيت

ومناظيرالسينيةالأشعةكشافاتالفلكيونويستخدم

الأجساممنالواردةالسينيةالأشعةلمتابعةالسينيةالأشعة

السينيةالأشععةجميعفإنالعمليةالوجهةومن.السماوية

كثيرفيولكن،الإنسانصنعمنهيالأرضعلىالموجودة

تتمالسوداءالثقوبأوالشمسمثلأسمماويةاالأجساممن

السينية.تنئال!شعةجداعاليةطاقةعندفيزيائيةعمليات

خصيصامصممةمرايامنالسينيةالأشعةمناظيروتتكون

الأشعةتمر.المماسيبالإسقاطالسينيةالأشعةتعكسل!ي

إذاولكن.تنعكسأندونالمرآةخلالأحادةافىالسيمية

صغيرةالمراةوسطحالسينيةالأشعةاتجاهبنالزاويةكانت

استخدمتوقد.السطحمنترتدالسينيةالأشعةفإنجدا،

تظهرللشمسصورعلىللحصولالسينيةالأشعةمناظير

.عالشمسينشاهـأذاتمساحاتفيها
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السينيةالأشعةخصائص

الموجيالطولذوالكهرومغنطسيالإشعاعيحتوي

يذالكهرومغنطيسيالإشعاعمنأكبرطاقةعلىالقصير

الاطوالأقصرالسينيةوللأشعة.الطويلالموجيالطول

الإشعاعأنواعمنبغيرهامقارنةالطاقاتوأعلىالموجية

السينيةللأشعةالموجيالطولويترأوح.الكهرومغنطسي

وتحتوي.أنجستروم1..إلىأنجستروم-حواليمن

بهاالكهرومغنطيسيةالموجاتعنمقالةعلىالموسوعة

الختلفةوالأنواعالسينيةالأشعةبينيقارنبيانيرسم

الكهرومغنطيسي.للإشعاع

إلىالسينيةللأشعةالمهمةالخصائصمنويرحثثير

سلوكمقارنةويمكنطاقتها.وكبرالموجيطولهاقصر

،المثالسبيلفعلى.المرئىالضوءبسلوكالسينيةالأشمعة

الضوءاختراقمنأكثربعمقالموادالسينيةالأشعةتخترق

بدرجةالضوءطاقةعنطاقتهاارتفاعبسببلها،العادي

كما،مرآةبوساطةبسهولةعكسهايمكنلاأنهكما.كبيرة

بدلاالمراةتخترقتجعلهاالعاليةطاقتهالأنللضوءيحدث

السطح.علىانعكاسهامن

عندماكثيراالسينيةالأشعةتنحنيلاأيتنكسرولا

عندماالضوءيفعلكما،أخرىمادةإلىمادةمنتنتقل

بوساطةيخكسرفالضوء.الزجاجإلىالهواءمنينتقل

الإلكتروناتمعالضوءموجاتتفاعلبسببالعدسة

طولأالسينيةللأشعةولكن.العدسةذراتفيالموجودة

نأدونكثيرةموادخلالمنتمرإنهابحيثقصيراموجيا

السينيةالأشعةتسقطوعندمافيها.الإلكتروناتمعتتفاعل

بالإلكتروناتاصطدامهاعندتمتصهاالمادةفإنمادةعلى

ذرةفىالإلكتروناتوعدد.المادةذراتفيالموجودة

التىالموادفإنولذا.الذرةانظر:.الذريعددهايساوي

السينيةالأشعةتمتصكبيرذريعددذاتذراتهاتكون

ذريعددذاتذراتهاتكونالتيالموادمنأكبربدرجة

الأشمعةويمتص82ذريعددوله،فالرصاصصغير.

.كثيرةأخرىموادمنأكبربدرجةالسينية

أما.السينيةالأشعةمنللوقايةعادةيستخدمفهوولذا

منضئيلاقدرافيمتص4الذريعددهيبلغالذيالبريليوم

السينية.الأشعة

،المادةكثافةعلىالسينيةالأشعةامتصاصويعتمد

العاليةالكثافةذاتفالمواد،مركبةأخرىعواملوعلى

الكثافةذأتالموادمنأكبربدرجةالسينيةالأشعةتمتص

فإنهاكافيةطاقةذأتسينيةأشعةالمادةامتصتوإذا.الأقل

وعندما.المادةذراتمنالإلكتروناتطردمنتتمكن

فإنهاإلكتروناتتفقدأوكهربائيا،المحايدةالذرةتكتعسب

يسمىكصبائيةبشحنةمشحونجسيمإلىتتحول

أنواعاالتأينويسبب.التأينالعمليةهذهوتسمىالأيو!.

مما،والفيزيائيةوالكيميائيةالحيويةالتغييراتمنمختلفة

الوقت.نفسفيوخطرةمفيدةالسينيةالأشعةيجعل

السينيةالأشعةإنئاجكيفية

ذاتالإلكتروناتتعرضتكلماالسينيةتنئالأشعة

إنتاجأجهزةوتقوم.للطاقةفجائيلفقدالعاليةالطاقة

جدا،عاليةسرعاتإلىالإلكتروناتسرعةبزيادةالأشعة

،الهدفتسمىصلبةمادةمنبقطعةترتطمجعلهاثم

اصطدامهابسببفجأةالإلكتروناتتبطىءحينئذ

أشعةإلىطاقتهامنجزءويتحول،الهدففىبالذرات

برمشتراهلونغالناتجةالسينيةالأشعةالأطباءويسمي.سينية

.الإشعاعكبحتعنيالتيالألمانيةالكلمةمنمأخوذةوهي

إلكتروناتالعاليةالطاقةذأتالإلكتروناتبعضتطرد

تعودوعندما.الهدفذراتفي،المعتادةمواقعهامنأخرى

المواقعهذهتحتلأومواقعهاإلىالمطرودةالإلكتروناتهذه

ويسميأيضا.سينيةأشمعةتنتجأخرىإلكترونات

.المميزةالسينيةالأشعةالأشعةهذهالفيزيائيون

أما،الموجيالطولمنواسعمدىوللبرمشتراهلونغ

علىيعتمدمعينموجيطولفلهاالمميزةالسينيةالأشعة

انظر:.الأشعةعنهاالصادرةللذرةالإلكترونيالتركيب

.لذرةا

ذاتالسينيةالأشعةأنابيببوساطةالسينيةالأشعةوتنتج

.العديدةوالصناعيةالطبيةللاستخداماتالعاليالتفريغ

قطبانبداخلهمحكمزجاجيإناءمنالأنابيبهذهوتتركب

داخليامثبتان،سالبوالاخرموجبأحدهماكهربيان

يأالمهبطويحتوي.الكهربائىالقطبأنظر:.باحكام

يتكونبينماالسلكمنصغيرملفعلى،السالبالقطب

المهبطويكونفلز.منكتلةمنالموجبالقطبأيالمصعد

وأ،التنجستنمنالسينيةالأشعةأنابيبمعظمفيوالمصعد

العالية.الحرارةدرجاتيتحملأنيمكنمشابهفلز

تياريسري،السينيةالأشعةأنبوبةتشغيليتموعندما

بسببأبيفه!يصيرحتىتوهجايسببالمهبطخلالكهربائى

وفي.المهبطمنالإلكتروناتانطلاقالحرارةوتسبب.الحرارة

ينتجوالمصعد.المهبطبنجداعالجهديسلطالوقتنفس

عاليةبسرعاتالحرةالإلكتروناتتحريكالعاليالجهدعن

وتتحرك.الهدفبدوريقومالذيالمصعدنحوللغاية

لأن،والهدفالمهبطبينالفراغخلالبسهولةالإلكترونات

حركتها.يعوقهواءعلىتحتويتكادلاالأنبوبة

الأشعةتنتج،بالهدفالإلكتروناتتصطدموعندما

منالسينيةالأشعةوتنطلق.حرارةتنطلقكماالسينية

امتصاصهشممعظمهاولكن،كثيرةاتجاهاتفيالهدف
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السيحيةالأشعةضوئى!يلم

سادد-إا

واقيةأنبوبة

!!

المصعدإ،-

التمحسر

ساتولكترإ

الأشعةجهازعملكيفية

ئيالكصبالتيارايسري.ل!ينيةا

سخونتهلمحيسببالمهبطحلال

إلىالحرارةوتؤدي،الشديدة

منالإلكتروناتمنعددتحرير

يتمالوق!نفمي!وفي.المهبط

المهبطبينعالحهدتسليط

الحهدهذاويجمروالمصعد،

التحركعلىالإلكترونات

هدفنحوعاليةبسرعات

السينيةالأشحعةوتتحأضحسق.ا

الإلكتروناتتصطدمعدما

بالهد!.

يحيطفلزيصندوقوهو،الأنبوبةغطاءبوساطة

منهايخرجصغيرةنافذةجوانبهبأحدويوجد.بالأنبوبة

جسماأيإلىتصويبهيمكن،المسينيةالأشسعةمندقيقشعاع

الأنبوبةصندوقويبطن.عليهالسينيةالأشعةتسليطيراد

يحتويكما،الشاردةالسينيةالأشعةلامتصاصبالرصاص

وتعتمد.الأنبولةوتبريدلعزلماءأوزيتعلىالصندوق

الأنبوبةتنتجهاالتيالسينيةالأشعة،اختراققوةأو،طاقة

ويدفع.والهدفالمهبطبينالكهربائيالجهدقيمةعلى

أعلىوبطاقة،الهدفنحوبقوةالإلكتروناتالعالىالجهد

الأشعةوتصبح.الضعيفالجهدحالةفييحدثمما

ويتم.الإلكتروناتسرعةزادتكلمااختراقاأكثرالسينية

تحكم.صندوقطريقعنالجهدخفضأوبرفعالتحكم

الجهديتراوحالسينيةالأشعةأناليبمعظماوفي

فولت.000.025و02).00حواليب!تالكهربائى

كافيةقدرةذاتسينيةأشعةيولدالجهدمنالمدىوهذا

جهودإلىالتوصليمكنكما.الطبيةالأغراضلمعظم

وأ(،ميغافولت003)فولتإلكترونمليون003مقدارها

الخطية.والمعجلاتالبيتاتروناتفيذلكمنأعلى

فيالأجهزةهذهمنالناتجةالسينيةالأشعةوتستخدم

العلمي.البحثوأغراضالطبيةالأغراض

تاريخيةنبذة

عامفيالمسينيةالأشعةرونتحنالعالماكتشف

إلىوتوصلعليهاتجارببإجرأءقامذلكوبعد،أم598

بيندوياالاكتشافهذاأحدثولقدخصائصها.معظم

الأطباءبدأأشهربضعةخلالوفيالحمهور.ولدىالعلماء

.المكسورةالعظاملفحصالسينيةالأشعةاستخدامفى

توماسالأمريكيالخترعقامأم8!6عاموفى

لرؤيةاستخدامهبهدف،الفلوريالمكشافبتطويرأديسون

قامالتاليةعاماعشرالسبعةوخلال.السينيةالأشعةصور

وفى.السينيةالأشعةأنبوبةأداءبتحسينوالمحترعونالعلماء

طريقةكوليدجوليمالأمريكيالصزيائىابتكرام319عام

السينيةالأشعةوأنمودة.السينيةالأدتعةدةأ.كفاءة.أ

..لبو.سء

.كوليدجطورهالذيالنوعالأساسفيهىالحديثة

اختصاصيوبدأالعشرينالقرنمنالسبعينياتوفي

الأشعةصورلتسجيلجديدةعملياتاستخدامفىالأشمعة

الإشعاعيالتصويرالطرقهذهإحدىوتسمى.السينية

اللدائنمنلوحعلىالصورةبتسجيلوتقوم،فالجط

هاتينمتلالقديمةالآتارفحصفىالآثارعلماءتساعدالسينيةالأشعة

الأرلطةتحتوفتاةلفتىالعظميالهيكلتبيروالصورةالمومياوي!.

السمي!!ة.القمالتحية
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الإشعاعيالتصويرويتميز.الضوئىالفيلممنبدلآالشفافة

أقلالسينيةللأشعةتعريضاويتطلبتكلفةأقلبأنهالجاف

التصويرتسمىأخرىعمليةوفى.القديمةالعمليةفيمما

تمرالتيالسينيةالأشعةلقياسالكشافاتتستخدم،الرقمي

الذيالحاسوبإلىالمعلوماتهذهوترسل.الجسمخلال

شاشةعلىلتعرضتنقلصورةإلىالبياناتبتحويليقوم

مغنطجسي.قرصعلىالصورةتخزينويتمالتلفاز.

المقطعىالتصويرماسحفيالرقمىالتصويرويستخدم

لجسممقطعيةصوراتعطيسينيةأشعةآلةوهوالحاسوبي

منحزمةالحاسوبيالمقطعيماسئالتصويرويطلق.المريض

،الرصاصبالقلمالمرسومالخطدقةفيالسينيةالأشعة

الأشعةالكواشمفوتقيس.مختلفةزوايامنالجسمخلال

منالكثيرةالصوربتحويلالحاسوبويقومتمر،التي

ويساعد.واحدةمقطعيةصورةإلىالختلفةالوجهات

صوررؤيةعلىالأطباءالحاسوبيالمقطعيالتصويرماسح

تحسينفيهبتباين،والأنسجةالختلفةللأعضاءتفصيلية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

كونرادويلهلم،رونتجنالإشعاع

حورجمانيكارلسيجباد،جاماأشعة

التزامنيالمعجلهريوليمالسير،لراج

حهاز،ترونالبيتا

نوعالسينيةالأشعةسمك.سمكالسيئية،الأشعة

المناطقفيوتعيشاللحومتأكلالصغيرةالأسماكمن

الملوحة.القليلةالمياهذلكفيبما،الأمازوننهرمنالضحلة

.الشفافجسمهامناسمهاعلىالأسماكهذهحصلت

فضي.أبيضبجلدالمغطىالوحيدالجزءهىالبطنومنطقة

وعلى،الكتفعلىداكنةبقعةالسينيةالأشعةولسمك

مسحةالذيلولزعانف.والشرجيةالظهريةالزعانف

نأإلىتميلفهىالسينيةالأشعةسمكذكورأماحمراء.

.الإناثمنأنحفتكون

.الأرضسطحمنالمنعكسةالشمسأشعة

)دتكل(.القمرانظر:

فيهتستخدمطبىمجالالأشعةعدمعكلم.،الأشعة

صورلتكوينالتصويروسائلمنوغيرهاالسينيةالأشعة

علاجها.فىوالمساعدةالأمراضلتشخيصالجسمعن

التصوير،تقنياتا!متخدامعلى،المجالهذاويشتمل

والتصويرالفلوريوالكشفالحاسوبيالمقطعىكالتصوير

البوزشرونات.بابتعاثالمقطعيوالتصويرالمغنطسيبالرنين

تعد.اليوزيتروناتبابتعاثالمقطعيالتمويرانظر:

الصوتيةفوقالموجاتعلىتشتملالتي،الطيةالإجراءات

الصوتية.فوقالموجاتانظر:.الأشعةعلممنجزءا

الأشعة،علممجالفيالختصالطبيبويعرف

الأشعة.باختصاصي

تشخيصفيالأطباء،بالأشعةالتصويرتقنياتتساعد

الداخليللتكوينصورةلماعطاءوذلك،الاضطرابات

بالأشعة)المأخوذةالشعاعيةالمورةفمثلا.للجسم

بالعظم.الموجودالكسرتوضحأنيمكنللساق(السينية

وجوديوضحأنيمكنللدماغالحاسوبىالمقطعيوالتصوير

الجسممنمعينةاعضاءفحصوعند.دمويتجلطأوورم

للمريض.تباينعامل!اعطاء،الأشعةاختصاصييقومقد

طريقعنتناولهيتمباريومخليطيكونقدالعاملوهذا

مشاهدتهايمكنحتىالأمعاءبطانةليغطيوذلك،الفم

منمكونتباينعاملحقنيمكنكماأكثر.بوضوح

الشرايينلدراسةالدمويةالأوعيةداخلإلىاليودخليط

.ةلأوردوا

معالجةفىأيضا،الإشعاعيالتصويرأساليبتساعد

الأطباءيستخدمقد،المثالسبيلفعلى،معينةاضطرابات

التصويرأو،الحاسوبيالمقطعيوالتصويرالتألقتنطر

)أنابيبالقسطراتلتوجيه،الصوتيةفوقبالموجات

التقنيةهذهوتستخدم.المريضجسمداخلإلى(،صغيرة

البوليةالمسالكفيالمسدودةالقنواتوتسليكلتصريف

قبلالمريف!وضعبضبطتقومالإشعاعيالتصويرفىأشعةعيةاخصا

.الفقريللعمودصورةالتقاط
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اختصاصىويخري.الأخرىالمعالجاتمنالعديدوفي

الرئيسيةالطرقمنواحدوهوالإشعاعيالعلاجالأشعة

.السرطانلمعالجة

وأالسينيةالأشعةالمعالجةمنالنوعهذافيتستخدم

الخلاياوتحطيملمهاحمةالإشعاعمنالأخرىالأشكال

.السرطانان!:.السرطانية

الأشعةبمالحاسوبيالمقطعىالتصوير:أيضاالظر

السينية.

منمرئىغيرش!لالبئفسجيةدوقالأشعة

البنفسجيةالنهايةبعدمباشرةالأشعةهذهوتقعالضوء.

الرئيسيالطبيعيالمصدرهيوالشصص!.المرئيللطف!

أيضاالبنفسجيةالأشعةوتنبعث.البنفسجيةفوقللأشعة

الهواء.فىأخرىكهربائيةشرارةأيةأوالصواعة!من

خلالكهربائيتياربإمرارصناعياالأشعةهذهتوليدويمكن

اشئبق.بخارمث!!بخارأوغاز

حروقاالبنفسجيةفوقالأشعةتسببأدويمكن

يسببقدالأشعةلهذهالزائدالتعرضأنكما.شمسية

فوقالأشعةفإن،أخرىناحيةومنالجلد.سرطان

تأثيراتولهاالضارةالحيةالكائناتتحطمالبنفسجية

.أخرىمفيدة

منأقصرالبنفسجيةفوقللأشعةالموجيةوالأطوال

المسافةأي،الموجىوالطول.المرئيللضوءالموجيةالأطوال

تسمىبوحداتعادةيقاس،للموجةمتتاليتينقمتينبين

منالمليونمنواحداالسانومتريساويحيث،نانومترات

004بينالمرئيللضوءالموجيةالأطوالوتتراوحالمليمتر.

فوقللأشعةالموجيةالأطوالتمتدبينمانانومتر،07و.

الموجاتانظر:نانومتر.004إلىأحواليمنالبنفسجية

الكهرومغنطيسية.

مدىفإنالبنفسجيةفوقبالأشعةمامادةإضاءةوعند

الطوليحددهمنهاالنفاذأوالمادةشيالأشعةامتصاص

البنفسجيةفوقالأشعة،المثالسبيلفعلى.للأشعةالموجي

زجاجخلالالنفاذيمكنهاالكبيرةالموجيةالأطوالاذات

البنفعسجيةفوقالأشعةالزجاجويمتص.العاديالنوافذ

نأيمكنهاالأشعةهذهأنمعالأقصر،الموجيةالأطوالاذات

.أخرىموادخلالتنفذ

الأشعةتعتبر.البنفسجيةفوقالأشعةاستعمالات

نانومتر003منأقصرالموجيةأطوالهاالتيالبنفسجيةفوق

المستشفياتوتستعمل.أعيروساتواالبكتيرياقتلفيفعالة

لتعقيمالقصيرةالأشعةهذهتولدللجراثيمامبيدةمصابيح

.العملياتغرففيوالهواء،والمياه،الجراحيةالأجهزة

والأدويةالغذائيةالموادشركاتمنكثيريستخدمكذلك

المنتجاتمنالختلفةالأنواعلتطهيرالمصاليعهذه

تها.وعبوا

التيالبنفسجيةفوقالإشعةالمباشرالتعرضويؤدي

فيتاميندتوليدإلىنانومتر032منأقصرالموجيةأطوالها

مرةذاتالأطباءواستخدم.البشريالجسمفي)!(

لمنعالبنفسجيةفوقالأشعةتولدالتيالشمسيةالمصابيح

العظاميصيبالذيالمرضذلك،ومعالجتهالأطفالكساح

فيالمصعابيحهذهوتستخدم)!(.دفيتاميننقصنتيجة

العدمثلالجلديةالاضطرالاتبعضلمعالجةهذهأيامنا

والصدا!.(الشباب)ح!

للتعرفالبنفسجيةفوقالأشعةأجهزةلعضتستعم!و

ويستخدم.المجهولةأطموادأش!جميائىاالتركيبعلى

فيالموادبعضلتحليلالأجهزةهذهالأطباءمنالباحثون

والإنزيماتالأمينيةالأحماضذلكفيبماالبشريالجسما

تستخدم،الإلكترونياتصناعةوفي.الأخرىوالبروتينات

الدوائرصناعةمراحلضمنالبنفسجيةفوقالأشعة

المتكاملة.

الأقصرالبنفسجيةفوقالأشعة.الضارةالتأثيرات

023دونالموجيةأطوالهاالتىالشمسعنأ!مادرةا

الزائدفالتعرض.الحيةأطكائناتحصوصاضارة-نانومترا

التهابها.أوللعينمؤلماتهيحايسببأديم!شالأشعةالهذه

هذهمنالعينالجودةأجةالعاأعتممسيةاالنظهاراتوتقي

حروقاالاشعةلهذهالزائدأضعرضايسببكما.الأشعة

فياللونبنيخضابوهو)القتامين(،ا!للانينويوفر.مؤلمة

وتقوم.الشمسيةالحروقضدالوقايةبعضالجلد،

الشمسأشعةبامتصاصللشمسالحاجبةالغسولات

.هدهالحارقة

طويلةلمدةالبنفسجيةفوقالشمسااللأشعةوالتعرض

فيأخرىتغيراتوإلىجلديسرطانإلىيؤديأنيمكن

إلىأيضاالتعرضهذايؤديأنيم!شكما.البشريةالخلايا

منواحدوهو،الأوزونغازويقوم.النباتاتقت!!أوتدمير

معظمابامتصاصالعليا،الجوطبقاتفيالأكعسجينصور

الأوزونطبقةوبدون.البنفسجيفوقالشمسإشعاع

معظمالبنفسجيةفوقالأشعةتدمرأنالمحتملمن،هذه

.الأوزونانظر:.والنباتيةالحيوانيةالحياة

ذراتداخلالبنفسجيةال!شعةتنشأ.العلميةالأبحاث

بنيةعلىالعلماءيتعرفالأشعةهذهوبدراسةالعناصر.كل

الخبراءيتعرفكمافيها.الطاقةمستوياتوعلىالذرات

فوقالأشعةتحلي!طريقعنالبعيدةوالمجراتالنجومعلى

عنها.الصادرةالبنفسجية

تؤديهالذيالدورعلىكثيرةألحاثتركزتولقد

تؤديالتيالكيميائيةالتفاعلاتفيالبنفسجيةفوقالأشعة
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وتقل.للأرضالواقيةالأوزونطبقةتآكلأوانهيارإلى

فوقللأشعةحاجزأوكمانعالأوزونطبقةفعالية

تاكلها.باستمرارالضارةالبنفسجية

وحشراتوالفراشالنحلأنإلىالتجاربوتشير

فانعكاس.البنفسجيفوقالضوءرؤيةيمكنهاأخرى

تساعدانماطايظهرالأجنحةمنالبنفسجيةفوقالأشعة

أقرانها.علىالتعرفعلىالحشرات

.التلسكوب:أيضاانظر

الكاثودعنمنبثقةمرئيةغيرلأشعةاسمالكاتودأشعة

أنبوبانظر:.كروكسلأنابيبالسالبالكهربائيالقطب

الأقطاببتوصيلالأشعةعلىالحصولويمكن.كروكس

الجهدذاتالكهربائيةالطاقةبمصادرالسالبةالكهربائية

مائلةخضراءفلورةإحداثإلىالكاثودأشعةتؤدي.العالى

هذايكون.الأنبوبزجاجبطلاءتصطدمحينطمسفرة

ظلوينتج.الزنككبريتيدمنالأحيانمعظمفيالطلاء

شريحةوضععندالأنبوبنهايةفيالفلورةفىكثيف

فىالكاثودأشعةوتستخدم.الأشحعةهذهممرفىفلزية

العلمية.الأجهزةمنوالعديدالراداروأنظمةالتلفازأجهزة

سالبةكهربائيةوحداتمنتياراالكاثودأشعةتعد

الكاثودأشعةتماثل.عاليةبسرعةالكاثودسطحمنمرلمملة

.الأخرىالمشعةوالعناصرالراديوممنالمنبثقهبيتاأشعةتماما

.المفرغالصمامبمالفلورةأيضا:انظر

منشؤها،الطاقةعاليةجسي!اتالكوئيةالأشعلأ

دربتملأالأشعةهذهأنالعلماءويعتقد.الخارجيالفضاء

دربأيضاوتسمىإليهاننتميالتيالمجرة)الممماللبانة

الكونيةالأشعةوتت!صن.الأخرىالمجراتوكذا(،التبانة

مثلتماما،كهربائيةشحنةتحملذريةتحتجسيماتمن

هذهوتتحرك.الذراتونوىوالإلكتروناتالبروتونات

الضوءسرعةيقارببماالخارجيالفضاءفيالجسيمات

.ثاكم297،992رهااومقد

تسفىبوحداتالكونيةالأشعةطاقةالفيزيائيونيقيس

الكونيةالأشعةمعظمطاقةوتتراوح)إف(.إلكترونفولت

بلايينوبضعة)ماف(إلكترونفولتملايينبضعةبين

.()جافإلكترونفولت

بطاريةمصباحتضيءإلكترونفولتبليونأنوالواقع

نأإلاتقريبا.الثانيةمنجزءمليونمائةمنجزءلمدة

يخترقأنيستطيع،الطاقةهذهلهكونيةأشعةبروتون

سم.06نحوسمكهاالحديدمنصفيحة

الفضاء.فيعديدةمصادرمنالكونيةالأشعةتنشأ

السوبرنوفا،المسماةالمنفجرةالنجومأنالعلماءويعتقد

كمياتتنتجا!لنبضات،المسماةالكثافةعاليةوالنجوم

الكونيةالأشعةبعضأن.كماالكونيةالأشعةمنكبيرة

العاليةالطاقةذاتالكونيةالأشعةلكن.الشمستنتجها

الجويالغلافاختراقتستطعالتيفقطهيجدا

هوالمخترقةالأشمعةمنالمليونفيواحدمنوأقل،للأرض

فيبذرةيصطدمأندونالارضسطحإلىيصلالذي

الشعاعمنكلتحيمإلىالتصادماتهذهوتؤديالهواء.

الذريةتحتالجسيماتمنفيضامولدا،والذرةالكوني

إلىبالفعلالجسيماتهذهبعضتصل.العاليةالطاقةذات

عمقإلىالأرضيخترقمامنهاإنبل،الأرضسطح

الفضاءفيتتولدالتيالكونيةالأشعةعلىيطلقكبير.

علىيطلقبينما،الأوليةالكونيةالأشعةاسمالخارجي

الكونيةالأشعةاسمالجويالغلاففىالمتولدالفيض

الثانوية.

بعينةتمدنالأنها،الكونيةالأشعةبدراسةالعلماءويهتم

الفوئية.السنينمنلملايينالفضاءعبرانتقلتمادةمن

مشةفىالضوءيقطعهاالتيالمسافةهيالضوئيةوالسنة

أتاحتولقد.كمتريليون64.9تقريباوهي،واحدة

عنالكثيريعرفوأأنللعلماءالكونيةالأشعةأبحاث

المجموعةعنالبعيدةالمناطقفيالفيزيائيةالظروف

الشمسية.

الأوليةالكونيةالأشعة

الأولياتمننوعانوهناك.الأولياتأيضاوتسمى

والشمسية.المجريةهما

خارجمنالأشعةهذهوتأتي.المجريةالكونيةالأشعة

أثناءفى.الأولياتمعظمتشكلوهي،الشمسيةألمجموعة

كونىشعاعالمتوسطفييسقط،الشمسخمولفترات

الخارجيالسط!حمنمرلغسنتيمتركلعلىواحدمجري

الثانية.فيالجويأطغلاف

بنسبةالذراتنوىمنالمجريةالكونيةالأشعةتتكون

إلكتروناتمنمكونة%2وهىالباقيةوالنسبة%،89

أما.موجبةشحنةتحملإلكتروناتوهي،وبوزيترونات

87%بنسبة(الهيدروجين)نوىالبروتوناتفمنها،النوى

نوىهيوالباقي%،ا2بنسبةالهيليومنوىومنهاتقريبا،

.الهيليوممنالأثقلالعناصركل

اكتسبتالكونيةالأشعةمعظمأنالفيزيائيونيعتقد

صدميةموجاتبسببلتسارعهانتيجةالعاليةطاقتها

وجودبسببأوالاستعار()فائقالسوبرونوفاعنصادرة

أيضاويمكن.النابضاتحولقويةمغنطيسيةمجالات

لتصادماتهانتيجةطاقةتكتعسبأنالمجريةالكونيةللأشعة

فيالواقعةالمغنطسيةالمجالاتفىمتحركةتصدعاتمع
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المغنطجيالمجالتصويرويمكن.للنجومالبينىالففاء

فيتمتدالمغنطيسيةللقوةتخيليةخطوطمجموعةأنهعلى

علىبيسرتتحركأنالجسيماتتستطيعحيتالفراغ

خيطها،علىمسبحةحبيباتتتحركمثلماالمجالخطوط

.الخطوطعبرالانتقالفىصعوبةتقابلالجسيماتأنإلا

أطاقةابعضتتحول،المجالخطوطأحديتحركوعندما

عليه.المتحركةالجسيماتإلىحركتهعنالناشئة

فإنهامجرتنا،فيالمجريةالكونيةالأشعةتسارعتومتى

فيعشوائثاتنتقلسنةملايينعشرةلمدةالمتوسعطفيتظل

إماالنهايةفيومصيرها،للمجرةالمغنطيسيةالمجالات

معلتصادمهانتيجةسرعتهافقدانأو،المجرةمنالهروب

.للنجومالبينيالفراغمادة

الكونيةالأشعةبعضمنععلىالشمسيةالرياحتعمل

الرياحهذهوتتكون،الشممسيةالمجموعةدخولمنالمجرية

إلىالشمسمنخارجةتنطلقكهربائئامشحونةذراتمن

مجا4الشمسيةالرياحيصاحب.الشمسيةالمجموعة

دخولمنالمجريةال!صنيةالأشعةمنكثيرايمنعمغنطيسي

الحصوص،وجهعلىهذا،ويصدت.الشمسيةالمجموعة

ثم،ومن.الشمسسطحعلىالمتزايدالنشاطفتراتفي

كلماالأرضمنبالقربالمجريةالكونيةالأشعةتركيزيقل

إحدىكلدوريايحدثماوهذا،الشمسيالنشاطزاد

انظر:.الشمسيالكلفدورةيسمىفيماسنةعشرة

الشمس.كلف

أثناءالشمسعنوتصدر.الشمسيةالكونيةالأشعة

سطحعلىفورانهوأضوهإلشمسيوا.الشمسىالتوهج

الخصوصوجهعلىويحدث،خلابمظهرلهالشمس

الشمسي.الكلفدورةفىالعاليالنشاطفتراتأثناء

فىالتوهجاتهذهفيالمطلقةالجسيماتطاقةوت!صن

المطلقةالجسيماتطاقةأنإلاحالاأ()3مافاتبضعحدهـد

جافات)!!س!(.بضعإلىتصلقدكبيرةتوهجاتفي

بعضهاأنذلك،البروتوناتهىالشمسيةالأشعةوأكثر

.الإلكتروناتمنبعضهاويت!صن،الثقيلةالنوىمنيتكون

أحزمة.ألن،فانان!:

في(عاليةطاقة)ذاتذريةأخرىجسيمات

الغلاففىالمسرعةالجسيماتبعضطاقةتصلالفضاء.

المغنطيسىوالغلاف.مافاتبضعإلىللأرضالمغنطيسي

المغنطسىالمجاليشغلهاالتيالفضاءمنطقةهو

وأورانوسوزحلالمشتريكواكبمنوأحصل.للكوكب

لطاقةالجسيماتفيهتتسارعمغنطيسىعلا!ونبتو!

أسيرةتظلالجسي!اتمعظملكنمافات،عدةتبلغ

الإشعاعمنأحزمةمكونةللكوكبالمغنطيسيالغلالىف

الأشعةتخترقكيف

المغنطيسىالمجالالكونية

الأرضى

الجويالعلافتدحلأدالممحفصة،اطاقهاداتاالأشعةتلكوحتىالأوليةالحوليةالألتحعةاحسيماتتستطكيع

الطاقةذاتالجسيماتلإم!!ادألهعير.المعنطجسيالمحالحطهوطامتدادعلىلالمرورالقطع!!قر!الأرضي

هاكالمعنطسيالمجالويعكسالاستواء.حطم!القريبةالأحواءإلىوتصلأ!المجاحطهوطتعبرأن!قطاعاليةا

بلىالتصادمنتيجةالحو!ىالتانويةاممونيةاالألتمعةوتتكور.الطاقةاجةعاالجمميماتفيهامماالحسيماتا!عفهأ

الدرية.والموىالأوليةا!شعةا

ل!سد3-ء؟-!!3!-لاب!الا3!ةأتالكوآأ!ل!المعمطسىلقط!

إلييهيجبي!يل!الصريمايم-/

للأرصالمعنطيسىالمجال

برالاشعةت

شلا!--7اصاس--بردةبهحأ!!ااحتمماليا -7-لأ-ال!صديةلاشعةال!ء
صصسممس

حسصصلأشمةاحسحات الاولةالكوية

حصصرالعالةالطافةدات في-377-ح!المعمطيسىالقط!

يخض!همسصالحنوى

-س-عدالأوليةصال!صنيةالأشعةجسيماتاسكاس

بر-7-المحفصةالطاقةدات
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الشمسيةالرياحمنالصدميةالموجاتتعملكذلك

هذهتتولد.مافاتبضعإلىالجسيماتتسارععلى

التياراتمنأوالشمسيالتوهجمنالصدميةالموجات

العاصفاتسلوكتسلكالتيالشمسيةالرياحفيالسريعة

.والنفاثات

الثانويةالكونيةالأشعة

تصادمعنتنتج،الثانوياتأو،الثانويةالكونيةالأشعة

الطبقاتفيالموجودةالذريةبالنوىالأوليةالكونيةالأشمعة

.للأرضالجويالغلافمنالعليا

جزءوتحولالأولياتتفتتالتصادماتهذهعنينشأ

منعدديتصادم.ذريةتحتجسيماتإلىطاقتهامن

الجويالغلادتفىالأخرىبالنوىالجديدةالجسيمات

التصادماتهذهوتنئمثل.الجسيماتمنالمزيدمنتجة

أنواعكافةعلىتحتويالتيالثانوياتمنفيضاالمتتالية

الثانويةالكونيةالأشعةوهذه.الذريةتحتالجسيمات

فيالمناجمأعمقوحتىالجو،طبقاتأعلىمنبدءأتوجد

.الأرض

ذلكوعلى،الثانوياتإبطاءعلىالجويالغلافيعمل

يصل،المتوسطفي.صغيرةنسبةإلاالأرضإلىيصلفلا

فىسطئالأرضمنمربعسنتيمتركلإلىواحدجصيم

ذريةتحتجحسيماتالجسيماتهذهومعظم.الدقيقة

ميونات.تسمى

فيالثانوياتكثافةعلىللأرضالمغنطيسيالمجاليؤثر

القطبمنمنحنياتالمجالهذاوخطوط.الجويالغلاف

ولاالجنوبيالمغنطيسىالقطبإلىالشماليالمغنطيسي

الاستواءخطمنبالقبربالمغنطيسيالمجالاختراقيستطبع

تضطرلأنهاوذلكجدا؟العاليةالطاقاتذأتالاولياتإلا

فحتى،القطينعندأما.المجالخطوطعبورإلىهناك

علىتتحركأنتستطعالمنخفضةالطاقةذاتالأوليات

فإنذلك،وعلى.الجويالغلافوتخترقالمجالخطوط

الاستواء،خطعنديمكنماأقلتكونالثانوياتكثافة

القطين.نحواتجهناكلماوتتزايد

الكونيةالأشعةتأثير

الأرضعلىالكونيةالأشعةعنالناتجالإشعاعمستوى

يقيعر.الحيةللكائناتأضرأرايسببأنمنبكثيرأقل

الجرعةوتعتبرالراد،تسمىبوحدةالإشعاعجرعةالعلماء

غيرالسنةفيراداتبضعةعلىتزيدالتيالمدىطويلة

عنالناتجةالجرعةفإنالبحر،سطحمستوىعندأما.مأمونة

على.السنةفىراداتعشرةعنتقلالمجريةالكونيةالأشعة

نأيمكنللأرجم!الإشعاعيةالأحزمةفيالإشعاعمستوىأن

.بالأجهزةيضرأنهكماالفضاء،رجالعلىخطورةيشكل

يأفىشديدشمسيتهيجنتيجةإشعاعيحدثكذلك

الفضاءسفنتهيئةيلزم،لذلك.الجويالغلافخارجمكان

منه.تقيهابدروعالإشمعاعهذالمثلتعرضهايحتملالتي

أحزمةشجنبأنللبشرالحاملةالفضاءمركباتوتحاول

الشديد.الشمسيالتوهجحالاتوكذاالإشعاع

نتيجةلمشاكلالفضاءمركباتبعضتعرضتلقد

الإلكترونيةالدوائرعلىالمجريةالكونيةالأشعةلتأثير

اختراقفىنجحمنفردكونىشمعاعويستطع.للمركبة

هذهعلىالمحفوظةالمعلوماتيغيرأندائرةمنصغيرةقطعة

ضدحمايةإيجادالمستحيلمنيكونويكاد.القطعة

فقدولذلك،العاليةلطاقتهانظراالمجريةالكونيةالأشعة

أقلللدوائرمكوناتتطويرإلىوالمهندسونالعلماءاضطر

الكونية.الأشعةلتأثيراتحساسية

تفاعلمنالكونيةللأشعةالمفيدةالتأثيراتأحديأتي

.للأرضالجويالغلاففيالنيتروجيننوىمعالثانويات

الكربونيسمىالكربونمنمشغانوعاينتجالتفاعلهذا

بإدماجباستمرار،،الحيةالكائناتوتقوم.الإشعاعى

خلاياها.في،الإشعاعيالكربونذلكفيبما،الكربون

فإن،ثابتبمعدليتحللالإشعاعيالكربونلأنونظرا

هذهعمرعلىالعلماءيدلالحيةالمادةفىمنهالمتبقيالقدر

المشع.الكربونانظر:.المادة

الكونيةالأشعةأبحاث

القرنأواخرفيالعلماءاستعمل.الأولىالدراسات

الإلكترونيةالمناطرتسمىأجهزةالميلاديالتاصئكلشر

الإشعاعي.النشاطدراسةفي(الكهربائية)الكشافات

فإنها،قوةالأشعةأكثرضدالأجهزةدرعتعندماوحتى

وفيالنافذ.الإشعاعمنمجهولنوعوجودتسجلظلت

بحملهسفيكتورالنمساويالفيزيائيقامأم،219عام

معشزايدالإشعاعأنفلاحظمنطاد،علىإلكترونيمنظار

يكونأنبدلاأنههساستنتج،ذلكومن.الارتفاع

ولقد.وراءهفيماأوالجويالغلاففيالإشعاعمصدر

ما369عامالفيزياءفينوبلجائزةعلىهسحصل

الكونية.الأشعةلاكتشافه

أشعةهيالكونيةالأشعةأنالبدايةفيالفيزيائيونظن

القرنمنالعشرينياتأواخروفي.جاماأشعةانظر:.جاما

بالمجالاتتتأثرالكونيةالأشعةأنالعلماءاكتشف،العشرين

أنالتأثرهذاأوضحوقدجاماأشمعةبخلافالمغنطيسية

أواخروفي.مشحونةجسيماتتكونأنيجبالأشعة

نأالكونيةللأشعةالضوئيةالدراسةأوضحت،الأربعينيات

ونوىالهيدروجيننوىمنأسالمماتتكونالأوليات

الفيزيائيوندرس،الخمسينياتخلالوفي.الهيليوم
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،أم619عاموفي.الكونيةالأشعةعلىالشمستأثيرات

بينإل!ضروناتوجودمرةلأولالفيزيائيونهؤلاءلاحظ

مكنتقدالفضاءسفنفإن،الستينياتومنذ.الأوليات

وخارجالجويالغلافخارجالأولياتدراسةمنالعلماء

.للأرضالمغنطسيالمجال

الأشعةبحوثمنالكثيرتتضمن.الراهنةالأبحاث

والأجسامأطنجومالفيزيائيةالطبيعةالمعاصرةالكونية

نأمنالعلماءيعتقدهماثبتوإذا.المجراتفيالأخرى

الاستعار()فائقالسوبرنوفابفعلتتعسارخالكونيةالأشعة

تمث!الجسيماتهذهبأنالقوليمكنفإنه،والنابضات

الأحرام.هذهمنبالقربالموجودةالمادةمنعينات

العلماءتساعدالكونيةالأشعةهذهمثلدراسةفإنوكذلك

نجمينفجرعخدماتتمالتيالنوويةالعملياتعلىالتعرففي

وكذلك،.نابضأيمنبالقربالظروفوعلىسوبرنوفا

حولالدلائ!عنتكشصالكونيةالأشعةأبحاثفإن

لهاتمرالتيالمغنطيسيةوالمجالاتوتوزبالمادةتركيب

.للنجومالبينيالفضاءفيالأوليات

لإمدادناجديدةأجهزةتصميمحالئاويجري

وتسارعهاالكونيةالأشعةأصلعنتفصيلاأكثربمعلومات

أيضاالأجهزةهذهتمكنناوسوف.إليهتصلالذيوالمدى

المنخفضةللأولياتالنوويللتركيبالأدقأعحصامن

الطاقة.

المصدرهيالثانويةالكونيةالأشعةكانتالماضيفي

.الأبحاثفيالمستخدمةالذريةتحتللجسيماتالوحيد

إلىالثلاثينياتمنالفترةخلالاكتشفواالفيزيائيينأنإلا

تحتالجسيماتمنكثيراأمحشريناالقرنمنالخمسينيات

أجهزةأخاحاالفيزيائيونويستخدم.الثانوياتبينالذرية

.الجسيماتأبحاثمعظمفيالجسيماتمعجلاتتسمى

منجديدةأنواعاتكشفقدالكونيةالأشعةدراسةأنغير

بكثيرأعلىطاقاتعندفقطتوجدذريةتحتجسيمات

تحقيقها.للمعجلاتيمكنالتيتلكمن

المشع.الكربون:أيضاانظر

أبوم(.661-؟هـ،04)؟قيسبنالأشعث

،معديكرباسمهوالإسلامالجاهليةفىكندةأميرمحمد

!م!النبيعلىوفد.رأسهلشعثبهلقبلقبوالأشعث

أداءعنوامتنع،كندةمنراكباممبعينهـفيأ.سنة

منبكرأبوإليهفأرسلعيئصراضسولوفاةبعدالزكاة

إلىالأشعثوارسل.عنوةحضرموتبلادويفتحيحاصره

فروةامأختهوزوجهذلكبعدبكرأبوفأطلقهالمدينة

الشامفياكيرموكشهد.الأشعثبنمحمدالهفولدت

وجلولاءوالمدائنالقادسيةوشهدفيها.عينهفأصيبت

خلافهفيعلياأيدفيها.وأقامالكوفةإلىرجعثمونهاوند.

معكانعمرخلافةوفي.صفينفيمعهوقاتلمعاويةمع

.العراقفتوخفيوقاصأبيبنسعد

-؟هـ،85-؟)عبدالرحمن،الأشعثابن

أمير،.الكنديقيمم!بنالأشعثبنالرحمنعبدم(.407

معالوقائعصاحبهو.الدماةالشجعانأغادةاومن

بلادلغزوبجيع!الحجاجسيره.الثقفييوسفبنالحجاج

بعضفغزا،كجستانوراءفيما(الترك)ملكرتبيل

بنالحجاجإلىوكتبوغنائمحصونامنهاوأخذأطرافها،

بلادفيالتوغلتركيرىوأنهلذلكيخبرهالثقفييوسف!

الحجاجفاتهمهومخارجها.مداخلهايختبرأنإلىرتبيل

يفعللموإنالفئ!فيبالمضيوأمرهوالعجز،بالضعف

الرحمنعبدفامششار.الناسأميرمحمدبنإسحاقفأخوه

واتفقوا،التعجلمنفيهلما،الحجاجرأييروافلم،معهمن

الحجاجوخلعواالرحمنعبدوبايعوا،طاعتهنبذعلى

الحجاجلإزاحةالعراقنحووزحفوا،مروانبنالملكوعبد

،للحجاججيشاهزمواأنبعدأجصرةاإلىوسارواعنه،

فعاد،الكوفةدخلواثممنها.الحجاجوخرخودخلوها،

منه،المدديطلبالملكعبدإلىوكتب،البصرةإلىالحجاج

بأنوأمرهما.لهوأخابنهعليهالشاممنجيشاإليهفأرسل

ولايةأيأوخراسانبولايةويعداه،الأشعثابنيفاوضا

العراقأهلوتسوية،العراقمنالحجاجإقالةويقبل،أخرى

هذا،العراقأهليقبلأصمفإذاالعطاء،فيالشامبأهل

ولم.وليحاربوهمالحجاجإمرةتحتالشامأهلفليجتمع

سينقطعألمدداأنمنهماعتقاداورفضوهذلكالعراقأهليقبل

جندودخل،ظنوهمايحدثولمفيغلبوه!ا،الشامأهلع!

،شديدةحرباالعراقأهلفحاربوا،الحجاجإمرةتحتالشام

عديدةأخرىمواقعمع،الحماجمديرموقعةفيوهزموه!ا

معكجستانإلىالأشعثابنوهرب.أ!فينابينحدثت

كبيرعددإليهفعاد،العراقأهلالحجاجوامن،جيشهفلول

منهم.

عقدقدوكان،الحجاجبعوثيقاومالأشعثابنظل

رتبيلإلىفلجأ،الحجاجهزمهإذايؤيدهأنرتبيلمععهدا

تسليمهعلىرتبيلالحجاجفساوم،الحجاجهزمهعندما

وانتهى،إليهيقدمهكانالذيالجعلمنرتبيلإعفائهمقابل

ويقال،الحجاجإلىميتاالاشعثابنرتبيلسلبمبأنالأمر

وتفرقت.فقتلمرتفعمكانمنبنفسهالقىالأشعثإن

المهلب،بنيزيدلهافتصدى،خراسانفيجيشهفلول

عدداوأرسلاليمانيينمعوتساهلزعمائها،علىوقبض

ابنثورةانتهتوبهذا.فقتلهمالحجاجإلىالقيسيينمن

الأشعث.
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-478هـ،423-062)لحسنابوأ،الأشعري

سالمبنإسحاقبنإسماعيلبنعليالحسنأبوم(.369

بنبردةأبيبنبلالبنموسىبنعبداللهبنإسماعيلابن

أبيالجليلالصحابيأحفادمن.الأشعريموسىأبي

أددبنللأشمعرلانتسابهالأشعريونسبته،الأشمعريموسى

لأنأشعرسمىالجدالأشعريموسىأبالأنأو،رأيفي

آخر.رأيفيأشعروهوولدتهأمه

منه،وتعلمعليهودرس،للجبائىوتتلمذمعتزليا،كان

الشافعى،إسحاقأبيالشافعيالفقيهيدعلىأيضاودرس

كانولذلكالكلامعلمالمروزيإسحاقأبوعنهوأخذ

وأعلن،الاعتزالمذهبالأشمعريتركثمحلقتهفىيجلس

لااللهوأن،القرآنكخلقالاعتزالبمسائلالقولعنتوبته

.الإنسانيفعلهاالبشرأفعالوأنبالأبصار،يرى

تربومؤلفاتولهالجبائيأمشاذهوبينبينهمناظرةوقعت

أشهرهاومن.القليلإلامنهاإلينايصلولمالمائةعلى

الديانة.أصولعنوالإبانةبماللمع،الإسلاميينمقالات

فيتواليفأربعةالحسنلأبي"رأست:الذهبيوقال

الصفاتفيالسلفمذهبقواعدفيهايذكر،الأصول

أدينوبه،أقولوبذلك:قالثمجاءتكماتمرفيها:وقال

."تؤولولا

قرابةظلالعبادةفيمجدأعابداالأشعريكانوقد

العت!ة.بوضوءالصبحيصليسنةالعشرين

انروايا.مشرعةفىودفنببغداد،الأشعريتوفى

.الأشاعرة:أيضاانظر

الكتاب)الأنياء(بمالقديمالعهدانظر:سدر.أشعيا،

(.القديمالعهد)أسفارالمقدلر

الحباكةإيضاحى(،)رسمالتطريزانظر:.الإلبرةأشغال

)رسمالخياطةبمالمعقوفةالإبرحياكةإيضاحى(،)رسم

.المطرزةبمالدانتيل(بمإيضاحي

حديدية.وأدواتأشكالالزحرلمحيالحديدأشغال

العصرمنذوزخرفيةمفيدةبوسائلالحديدالناساستعمل

تشكيله.سهولةاكتشفواحينما،الحديدي

الزخرفيةالحديدلمشغولاتالمذهلةالأمثلةوتضم

مثليقومماوكثيرا.والبرتغالأسبانيافيشتىأبنيةأحجبة

المصلى.أوالمنشدينجوقةأمامريجاالمسمىالحجابهذا

العصورطوالأوروبافيالمشغولالزخرفيالحديدظهر

الأبوابمطارقمثل،متعددةأشكالفيالوسطى

النوافذ.وحواجزالإضاءةأجهزةومثبتات،والمفصلات

كثيرأالتيوالأبواب،المشغولالحديدحواجزوكانت

المسابعالقرنينفيالباروكبقلاعتحيط،مموهةماكانت

ل!جمم.ص-ء--+س!1؟برإجم!بر-.-+ص-"-.ء؟-سكاسس-ش-ء-س

ع،س!!!-

لم*4أكلئجإ،ائي7أكادشإ+آبر-"ترير؟شأ؟أ!أ؟أي!صأ-ي!؟!ء!ئميق9ظفيةئججم!ة

4""!كىء،حءس-كايرلم!!كأكأتس،؟،:ض!ح!،:شعيس ".."2.--7؟!.+!س!؟!3.ش"،.0.2ء.ءد*.:
نجزنجؤ-برءمم3-!7يرء3غسكاكيميريرة*

+-سروصب!كأا---سيمم!محيمر

ء3!أ4!محيه؟هإ!شاأئمكأئج*عب!،بملأ3فيأ،أشأجمي!ثر!*"!؟أ!!*!بإ .:ىء:-؟لأ!!3*لاكح،م!نخؤتح.فيبر4كم.،3ص،بريى-*س

!بمسك!بمش-)جىعا!بن"،د،،س؟:ش*يزء؟كأ7ء!0ء1نيء!،ينحكل؟!2؟؟

!

"-!*!-كا!-!!س!صع

القديمةالمبانيمنكثيرلشرفاتتحيطالمثقبالصلبمنمزخرفةأعمدة

تاريخيرجع.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتنيوأرليانزفيالفرنسيبالحي

.الميلاديعشرالاسعالقرنأوا،!إلىهدهالزحر!يالحديدأشغال

أتاثاتلوصفهاالاستعمالشائعةالزخرفيالحديدمنوكراسمنافمد

المناضدوأسطحالكراسيظهرياتزحرفتوقد.الطقالهواء!يللفماء

أنيقة.لمساتعليهايضفيمماالأزهارلختلم!وأش!!اللأنماطوقوائمها
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ألمانيافيالباروكمبانيمنولكثيرعشر.والثامنعشر

الحديد.منمصنوعةأحجبةوالنمسا

فيالزخرفيةالحديديةالأدواتالناسويستعمل

الحدائق.أثاثاتوفي،والأبوابوالسياجاتالمشكايات

المصبعةوالنوافذالحديديةالشرفاتاستعمالشاعوقد

أسبانيا.فيطويلوقتمنذالحواجز()ذات

دعملالخشبوتشكيلإعدادحرفةالخشبأشغال

القديمةالحرفةهذهأصبحتوقد.وزخرفيةمفيدةأشياء

فيالمهرةللنجارينويمكن.مهمةوصناعةشائعةهواية

كأقفاصبسيطةأشمياءتصنيعجيداالمجهزةالمنزليةالورش

ويمكن.المزخرفكالأثاثمعقدةأخرىوأشياءالعصافير،

العددمخازنمنالنجارةلورشةاللازمةالأدواتشراء

وتبيع.الكبيرةالتسوقمراكزفىبذلكالخاصةوالأقسام

الخث!.منمتنوعةأصنافاالأخشابمخازن

الإطاراتبعمليقوموننجاري!أجناءاصناعةتستخدم

أخجارينامنالأخرىاالأنواعوتشم!!.للمبانيالخشبية

نجاروويقومالموبيليا.وع!انعىالنهائيةالتشطيباتنجاري

حولالداخليةالتشطباتبعملالنهائيالتشطيب

الخشبيةللأعمالالأخرىوالمعالمالخزاناتأوالشبابيك

بتصميمالموبيلياصانعوويقوم.فائقةدقةتتطلبالتي

المبانيداخلالمثبتةوالخزاناتالأثاثوتركيبوتشكيل

السلالم.وتركيبعملوكذلك

للحصول.هوايةبوصفهاالنجارةالمقالةهذهتناقش

الصناعة.فيالخشبأعمالأوالنجارةعنمعلوماتعلى

.النجارة:نظرا

،.مقسنة8)...حواليإلىالنجارةتاريخيرجع

.الأخشابلقطعالفأسمرةلأولالإنسانامشخدمعندما

والحرفيونالنجارونكونفقدالوسطىالعصورفيأما

النقاباتوكانق.النقاباتبامعمتعرفمنظماتالاخرون

الحاضر.الوقتفيالمهنيةللاتحاداتتقريبامشابهة

الكهربائيةالطاقةاستخدمتام،873سنةفي

الأعواموخلال.مرةلأولوالأدواتالالاتلتشغيل

بالطاقةالعاملةوالعددالأدواتتطورتاللاحقة

الحاضر.الوقتفيالنجارةأعمالفيبكثرةواصعتخدمت

يدويمثقابأولاختراعبراءةسجلتأم179عاموفي

النجارينأصئبامشطاعةأم259عاموبحلول.عملي

الوقتوفي.المنزليةلورشهممتنقلةكهربائيةمناشسيرضمراء

فيبالطاقةتدارالتيالأدواتا!شخداميمكنالحاضر،

إلاالعددفيالتقدممنالرغموعلى.النجارةأعمالمعظم

الخش!يشكلونلايزالونوالحرفبنالنجارينمنالعديدأن

يدوية.بأدوات

النجارةخطوات

منبنائهاوخططالنجارةمشاريععلىالحصوليمكن

المقالةهذهتتضمن.الختصرةوالكتيباتوالمجلاتالكتب

الكتبمنمجموعةتحملمكتبيةأرففلعملخططا

التخطيطا:خطواتخمسالنجارةعملياتتشمل

الربطأوالتثبيت-4أضقبا3-الق!2-والتصميما

النهائي.والتشطيبالصنفرةأوالتنعيم5-

فيالوقوعالسليميمئالتخطيط.والتصميمالتخطيط

وأرسمعملينبغىلذاوالمواد،الوقتويوفرالأخطاء

البدءقبلبناؤهالمطلوبللشيءالحقيقيبالحجممخطط

الدقيقةالقياساتالخططويشم!!.نجارةأعمالأيصى

للمقاساتعلاماتبوضعالماهرالنجاريقومحيثللشىء،

الخطواتجميعيرتبثم،الرصاصبالقلمالخشبعلى

.المشروعأمحملاتباعهايجصأضىا

،بالنجارةخاصاللقياسشريطاالحرفييستخدم

زاويةاستخدامأيضاويمكنالأبعاد،لقياسومسطرة

كماوالزوايا.المستقيمةالخطوطوعملللقياسقائمة

والخطوطالعلاماتلعملمختلفةقياسأدواتتستخدم

الوصلاتبقطعيقومعندماالمرءيتبعهاللنجار،المتوازية

.والمفصلاتالمحاوررلطأووتثبيت

ومضبوطصحيحبشكلالرسمأوالخططيجهزعندما

تكونالجاهزالشيءأجزاءفإنبدقةوالبناءالقياساتوعمل

وسليح!.لائقبشكلبعضمعبعضهاومتلائمةمتناسقة

ومناسباجذاباجيدةبصورةأسهخططالذيالشيءويكون

نأيجب،المثالسبيلوعلى.أجلهمنصحالديأطغرض

ومنا!حبكافبقدركبيرمدخلالعصفورلقفصيكون

سيستخدمه.الذيالطيرلنوع

ساعاتقي!صالأسالسية،لمعداتحهزةمنزليةخشبأعمالورشة

أطتعة.ام!عديدة
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السليموالشكلبالحجمالخشبقطعيمكن.القطع

ذلكفيبما،والكهربائيةاليدويةالعددمختلفباستخدام

القطعمنشارويعتبر.والأزاميلوالمساحيجالمناشير

للنشراليدويةالمناشيروأشهرأهمالشقومنشارالمتصالب

العرضي-القطعمناشميروتستخدم.الطوليةالأليافباتجاه

للقطع-الخشبأليافاتجاهعلىالمتعامدالاتحاهفيالقطع

فيستخدمالقماإلطوليمنشارأما،أطخشبالمستعرض

.الأليافاتجاهفيالخشبلقطع

المطلوبةبالمهمةالقيامبالطاقةتعملالتيللعدديمكن

الأدواتتفعلهمماأكبروبدقة،وأسهلأسرعبطريقة

الصحائفيالمنشارفييوجد،المثالسبيلوعلى.اليدوية

يتئفإنهوهكذا،مرتفعةبسرعاتيدورمسننقرص

بعملياتللقياممختلفةمسننةأقراصلاستخدامالفرصة

ويمكن.الطولىوالشق،العرضيكالقطع،المتنوعةالقطع

مختلفةوصلاتقطعأيضاالصحائفيمللمنشار

.الأخرىالخشبيةألاجزاءربطفيلاستخدامها

.للنجارةأساسيةأدوات

الماسأدوات

تدارالتىالأدواتاستخدامإمكانيةمنوبالرغم.أدناهالمصورةالأدواتمنالعديدالسجارةفيالعمليحتاج

اليدوية.لالأدواتالخشبتشكيليفضلونالناسمنالعديدأنإلا،النجارةعملياتمنعمليةأيفيبالطاقة

القطعأدوات

الحفرأدوات

الصنفرةأدواتالتثبيتأدوات
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يذمعدنيبظهرالمقوىالمنشارأوالظهرمنشاريعتبر

لقطعالاستخدامشائعةيدويةعدةالعموديالرقيقالنصل

نصلهبطولفلزيعمودالمنشارولهذا.الخشبيةالوصلات

كماال!ةأثناءلتثبيتهالمرغوبةالصلابةوإعطائهلتقويته

بعمقالخشبسطحتقطعأضياالأزاميلا!متخداميمكن

والتسويةالنهائيةالتشطهيباتلإنجازأووصلاتلعمليكفي

التخديدمسحاجمعيوجدووالحفر.والتشذيب

وتستخدمللقماتدعىقطععدةالمتنقلالكهربائى

والحفرأ!صلاتاوعملالخشبوتشكيلللتشطيب

الزخرفية.والمقاطعالزخرفى

إطارمنالفرزبمنشارالمعروفةاليدويةالأداةتتالف!

الانحناءاتلقطعتستخدمرقيقاس!صنايحم!!فلزي

المنحنياتمناشيروتدار.المنحنيةالخشبيةوالوصلات

أسف!!وإلىأعلىإلىيتحركرقيقنصلذاتوهيبالطاقة

.المنحنياتلقطعوتستخدم.كبيرةبسرعة

الملعشقاتباسمالمعروفة،المساحئالاأجةتحتوي

لتنعيماتستخدمأنصالعلىيةاليدرالمساحيجوكذلك

لتشكيلالخشبمخرطةوتستخدم.الخشبوتشكيل

تدويرهاعندوذلكفيهمستديرةأشكالوعملالخشب

وأالعاملبواسطةمرفوعةوهيالقطعحافةمقابلبسرعة

موأضعفيالخشبلتشكيلالمبردويستخدم.المشغل

كما.حدةأكثرأخرىقطعأدواتاستخداملايلائمها

.حادةوحعلهاالأدواتلشحذأيضاالمباردتستخدم

الخشبأجزاءربطمنالنجارينالثقبيمكن.الثقب

المعدنية،والصفائحاللولبيةالمساميرباستخداموتثبيتها

بعمليقومعندماالثقبإلىالمرءيحتاجوقد.والمفصلات

لقمالدوارةالدويةا!لثاقبمعوتتوفرالوصلاتبعض

كما.المتنوعةللأغراضمختلفةبأحجامثقوبلعمل

أيضاالكبسومثاقبالمتنقلةالكهربائيةالمثاقبتستعمل

ملحقاتهامعال!يلاتهذهتأجمماماوعادة.للثقبلقما

.الأخرىوال!غراضبالصنفرةالخاصة

معبعضهاالخشبأجزاءتربط.الربطأوالتثبيت

اللولبيةالمساميرمثلفلزيةروابطأومثبتاتبواسطةبعض

التثبيتأدواتوتشمل.اللاصقةوالموادالعاديةوالمسامير

بإدخالالمفكاتوتقوم،والمطارقاللولبيةالمساميرمفكات

وتثبت،الخشبأجزاءتربطالتياللولبيةالمسامير

لطرقالمطارقتستخدمبينما،الفلزيةوالصفائحالمفصلات

الفلزيةالروأبطمنمتعددةأخرىوأنواعالعاديةالمسامير

الخشب.داخلإلى

أحزاءلربطالمستخدمةالطرقأقدمإحدىالتغريةتعتبر

أعمالفيالغراءموادمنالعديدنستعملولهذا،الخشب

البوليأسيتاتامشخداميمكن،المثالممبيلوعلى.النجارة

ولاينبغيالعبوةمنمباشرةالصفالأبيضأو،فينيل

وأللماءالملامسةالخشبأجزأءلربطالمادةهذهاستخدام

تحضيرللمستعملويمكن.مرتفعةحرارةلدرجاتالمعرضة

قلفونيةوغراءاليوريافورمالدهيدقلفونيةغراء

قبلبخلطهماوذلكفورمالدهيدالريزورسينول

فورمالدهيداليوريالغراءويمكن.مباشرةالاستخدام

أماملاتصمدولكنها،قصيرةلفتراتأجارداالماءمقاومة

الريزولسينولغراءأوصمغأما.المرتفعةالحرارةدرجات

.للحرارةمقاوموهوبالماء،شأثرفلافورمالدهيد

تصللمدةمقابضفيالتغريةبعدالخشبوضعيجب

علىالوقتهذاطوليعتمدر.ساعةعشرةاثنتيإلى

ويساعد.المستخدمالغراءونوعالخشبونوع،الحرارة

موضعهفيبهالاحتفاظعلىالمقابضفيالخشبوضع

ثقوبأوفجواتداخلونفاذهالغراءوانتشار،الصحيح

الخشب.

عمليةتزيل.النهائيوالتشطيبوالصنفرةالتنعيم

س!إلخشبجعلعلىوتعمل،الأدواتآثارالصنفرة

البدءلاينبغيولذلك.النهائيللتشطبوجاهزاناعما

النهائي.شكلهإلىالخشبتقطعقبلالصنفرةبأعمال

حبيباتذويدوياللاستخدامالمصنعالصنفرةورقومعظم

أكسيدويعد.الجرانيتأوالصوانحجرمنكبيرة

فيالاستخداموشائعةمعروفةصنفرةمادةالألومنيوم

والمصنفرات،المتنقلةالشريطيةكالمصنفرات،ألالات

للصنفرةالمتنقلةالأشرطةوتعمل.الهزازةالكهربائية

أسطحعلىالاهتزازيةالمصنفراتمنأفضلبصورة

.الكبيرةالخشب

لوقايةالنهائىالتشطيبموادالنجارونويستعمل

الخشبية،الأنسجةوعروقالحبيباتجمالوإظهارالخشب

بدونلوناالخشبإعطاءعلىالخشبتكوينيعملحيث

يغطيبينما.الخشبيةالأليافعروقنمطأومظهرإخفاء

الخاصاللونويعطيهالخشبأليافعروق)البوية(الدهان

وأاللماعالدهانمننوعجيالزجطوالطلاء.بالدهان

،القشرةودهانبالراتنج،الدهانأوالورنشةأماالصقيل.

جمالوتبديصلباالنهائيالتشطبفتجعلاللكودهان

وأالورنيمشحمايةعلىالتشميعويعمل.ورونقهالخشب

النعومةالنهائيالتشطيبيعكلأنهكما،الراتنجيالدهان

الصقل.عندوالبريق

والوقايةبالأدواتالعناية

عندماالالمستخداممأمونةلتكونالأدواتصنعت

قدالتيالحوادثتحاشيويمكن.صحيحةبطريقةتستعمل

وكذلك،سليمبأسلوبحفظتماإذأالأدواتتسببها
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لموسوعتكرفاتصنعكيف

النهائياتوقطعالدعائمعمل

ملم0021وطولملم،75*25خش!لوحالمواد:

ملم046وطولملم،025*25خشبلوح

ملم5.12،!قياسالرأسمسطحةخشبمسامير8

رصاصقلم:الأدوات

مسوة

راوية

مساميرمفك

متصال!منشار

فرزمنشار

ولقممثقاب

صنفرةورق

ملم--002-007ملم--002

ءلم!!حم!لملم

دعائمالقطهعهدهستستخدممنهما.لكلملم007بطولقطعتينإلىملم27*ه5بالمقاساتالحشبلوحاقطعالمتصالبالمستمارباستخدام

ويجب.ملم2552*.بمقاساتجزءينإلىالآخرالخشبلوحلقطعالمتصالبالمسشاراستحدمذلكبعد)الموسوعة(.المكتبلرفوسفليةحلفية

المكتب.رفجانبيالأجزاءهذهمشكون.23!لم.وارتفاعهملم002جزءكلعرضيكونأن

دعائمموضع

الخلفية

ء!؟!*ص!صيرض

\

؟+دعائم!وضع

!!حرالظو

أ؟

9ءسرو

والنق!هةبأالنقطةبينالواصلالحطمقابلالسفليةالدعامةنهايةضع

حافةحولخطوطاارسمالأيسر.العلويالخططليموضعهوكما

هوكماالآخر،الحطمقابلالخلفيةالدعامةنهايةضعثم.الدعامة

الدعامة.حا!ةحولخطوطاوارسمالأيم!العلويالمحططفىموضح

الثقوبعمل

؟لا!أ

محسمس!-صصثسمحتمكس!

2+مم

القطعأقدامقطع

ملمر!س،!مهص!-صاصص

امشحدم،الرفذهـكي!قبل

القطعأقداملقطعالفرزمنشار

فيموضحهوكمااسهائيةا

اليصى.الجهةعلىالخطط

المقطة!1

النقطة،

أ9لأأ

ححيبئلأ095

يمسلسقطةصا1،!!كاصءس!لأ!ءكا؟صلاس"صكا

*ع!"!ملم38ملم4!!)النقطة

منقطعةكلعلى!أ،للنقاطعلاماتضعالرصاصقلمبامشحدام

ثمالأيسر.العلويالرسمفىالموضحةللمقاساتتبعاالنهاياتقطع

الخطامتدادعلىضحإلزاويةثمبالنقط!إلىأالنقطةمنخطاارسم

الخططفىموضحهوكما،09قائمةراويةلعملأعلىإلىومده

اللأيمن.العلوي

قطععلىعلاماتهبوضعقمتمستطيلك!!مركزعبرحطاارسم

الخ!هوطعلىعلاماتصع(.اليمينفيالمحططفي)الموضح،النهايات

منملما2بعدعلى،اللولبيةالمساميرأوالبراغيثقوبحفرلموا!

حجممنقليلاأكثربحجمالثقوباحفر.المستطيلاتلهايات

المركزعبرخ!هوطاارسم،ذلكبعدمشستحدمها.التىاللولبيةاحسمامير

ضعاليمى(.الجهةأقصى)الموضحثيالدعائمنهاياتمنلهايةلكل

حفراواثقب،موضحهوكما،الثقوبلمواقعالخطوطعلىعلامات

ستستخدمها.التياللولبيةالمساميرمنأصغر

الخشسةوالأسطحالحوافصنفرةأولأأتمماللكتبة،رفلإتمام

بصبغهالرفتشطبيمكنلث،القطعتركيببعد.الأدواتوعلامات

مناسبة.دهانطبقةلاعطائهأوالراتينجيوالدهانباللون
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الصححيحةالأداةاستخدمتإذاالحوادثتحاشييمكن

.وحادةنظيفةالأداةعلىوالمحافظةلها،المناسبةالمهمةلأداء

امشعمالعندإضافيضعطممارسةعليهالنجارلأنون!ا

انزلقتماإذا،إصابتهإلىذلكيؤديفقدحادةغيرأداة

خشنسطحعلىالأدواتمنالعديدضمحذويمكن.الأداة

وأالمكسورةالأداةلأنونظرا.المسنأوالشحذكحجر

عدمينبغيلذالائقأوصحيحبش!صللاتعملالمعطوبة

استخدامها.

باستخدامممكناذالمثكانكلماالخشبإمساكيجب

يمللتعاملطليقتينالنجاريدات!صنحتىمقبضأوملزمة

مكانأرضياتعلىالمحافظةويجب.المستخدمةالأداة

التشطهيبومواد،النشارة:مثلالمواد،مننطفةالعمل

تشتعل.أنيمكنكما،ألانزلاقإلىتؤديقدالتي،النهائي

أثناءللوقايةدائمةبصفةأماننظاراتوضعويجب

منالعيونلحمايةوذلك،والثقبالقطععمليات

الملابسارتداءعدمأيضاوينبغي.المتطايرةالجسيمات

الالاتبهاتمسكأنيمكنالتيالمجوهراتأوالفضفاضة

.النجارةأعمالأثناء

بعدمالحوادثوقوعمنعالماهرالحرفىللعامليمكن

جميعتقفأنإلىبالطاقةتدارالتيالمتنقلةالأداةإمساكه

تشغيلحالةفىالالةتركعدموينبغى.المتحركةأجزائها

مصدرعنفصلهايجببليستخدمها.الذييوجدلمإذا

تقليصويمكنا!شحدامهاعدمحالةفيوإيقافهاالطاقة

الأسلاكنزعطريقعنكهربائيةبصعقةالإصابةخطر

أرضيا.توصيلهايسبقلمالتيللالاتالأرضية

النجارةخشب

وأقاسخشبإلىالنجارةخشبالنجارونيصنف

الشجرةنوععلىبناءوذلكلينأوطريوخشبع!لد

أشجارمنأغاسياالخشبمعظمويأتىمنها.يأتيالتى

كلأوراقهاتفقدالشجرةأنبمعنى،الأوراقمتبدلة

أشجارمناللينأوالطريالخشبعلىويحصل،خريف

مدارعلىخضراءوتبقىرفيعةإبريةأوراقلهاصنولرية

الخضب،صلابةالمذكورالتصنيفنظامولايوضح.السنة

منأصلدالواقعفيهيأطريةاالأخشابمنالعديدلأن

مواصفاتهناكحالأيةوعلى.القاسيةالأخشاببعض

نأيجبالخشبمنالنوعينلهذينأخرىوخصائص

النجار.يعرفها

ذاتجميلةنسيجيةبأنماطالقاسيةالأخشابتتميز

نأكماالفاخر.الأثاثلعملامحتخدامهاويمكن،رونق

معالجتهاويجبكبيرةثقوببهاالقاسيةالأخشاببعض

التشطببموادتغطيتهاقبلالحنت!وةسائلأوبمعجون

بامشعمالنهائياتشطيبهالمرأدالخشبولايحتاج.النهائي

لأن،الرائعوالجمالالرونقذاتالأليافإلىالدهان

تشملوإخفائها.الأليافأنماصأبتغطهيةسيقومالدهان

خشبالنجارةأعمالفيالمستخدمةالقاسيةالأخشاب

السنديانأوالبلوطوخشبالماهوجنيوخشبالبتولا،

الجوز.وخشب

كشطهاوكذلك،الطريةالأخشابمعظمنشريمكن

رئيسيةبصفةتمستخدموهي،بسهولةوثقبهاوأزملتها

الطريةالأخشاباستخدامأيضايمكنولكنالبناء.لأعمال

ويمكنالأثاثعملفيالأرزوخشبالصنوبرخشبمثل

لعملالطريالخشبأوأغاسياالخشبمنكلاستحدام

وأالرقائقخشبباسمالمعروفالمصنعالخشبمننوع

فرديعددمنالأبلكاشالخشبلوحويتألف.الابلكالتق

خشبوهوبالغراء،معاالملتصقةالرقيقةأعبقات11من

بأحجاموشراؤهعليهالحصولويمكن،وقويالوزنحفيص

متنوعة.خشبيةوبأنماطمتعددة

الخشب،علىالحفرالمنشاربمبمالخشبأيضا:انظر

العربي.التشكيلىالفنالأبلكالتق؟خشب

بريطانيا.فيكنتفيمحليةحكومةمركزألت!دورد

الجنوبيالوففيتقع.نسمة009،09السكانعدد

ومركزإدارةمركزهوآشفوردمدينةوسوقداونز،من

.والأثاثوالعطوروالبلاستيكالالياتتنتجتجاريةأعمال

زراعيةبمحاصيلغنيةزراعيةمنطقةالمركزالمدينةوحارج

مهمة.

كنت.:أيضاانظر

مقاطعةفيحجريفحممناجممنطقةآشفيلد

ويضمنس!ة،601)008السكانعددبانجلترا.نوتنجهام

فيوكيربيهوكنال:مدنلاشفيلدالمحليةالحكوماتمركز

هذهفيالهامةوالصناعاتآشفيلد.فيوسيستونأشفيلد

والجواربالأثاثوصناعةالهندسيةالأعمالتشملالمدن

فيوصفتسيلستونمثلالمناجمقرىبعض.والمنسوجات

لورالس.إتشد.روايات

صهيونيسياسيام(.969-)5918ليفي،أشكول

رئيساوعملفلسطينفياليهوديةالدولةتأسيسفيساعد

مواقعفىوعمل،وفاتهوحتىأم639لمشةمنللوزراء

ووزيرللزراعةووزيرالدفاعوزارةفيمديرمنهاعدة

حربإسرائيلبدأتللوزراء،رئيساعملهوخلال،للمالية

فيأشكولليفيولد.العربيةالدولضد6791عاميونيو

للحركةوانضمأوكرانيا،فىأشكولنكليفيمديخة
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إلىانتقلشابا.كانعندماأم419عامفيالصهيونية

تأمميسفيوساعدهناكمزارعاوعملفلسطين

حزبوكذلكاليهود(للعمالالعام)ألاتحادالهستدروت

القرنمنالعشرينياتفى(اليهوديالعمل)حزبالماباي

إلىذهب،العشرينالقرنمنالثلاثينياتوفي.العشرين

فلسطينإلىهناكمناليهودتهجيرفيللمساعدةألمانيا

)منظمةالهاجاناهمنظمةتشكيلفىساعدكما،المحتلة

الانتدابقواتضدحاربتالتى(اليهوديةالشبيبة

أصحابالفلسطينيينالعربضدوكذلك،البريطاني

فلسطين.انظر:.الأصليينالبلاد

وكارتيراشمورجزر.جزروكارتير،اشمور

عنوتبعد،الهنديالمحيطفيتوجدأستراليةمحميات

وتتكون.كم003نحوالغربيةالشماليةأسترالياشواطئ

اشمورجزرومجموعةكارتيرجزيرةمنالجزرهذه

تتكونجزروهي2(كما)99والغربيةوالشرقيةالوسطى

الصخورمنسلسلةمعورمالمرجانيةشعبمن

عامفيآشمورجزرعلىبريطانيااستولتوقد.الساحلية

حولتوقد.ام909عامفيكارتيرجزروعلىأم878

عاموفي.أم319عامفىأسترالياإلىإدارتهابريطانيا

عاموفى،الشماليةأستراليامحمياتإلىأضيفتأم389

منفصلةخارجيةمحمياتالجزرهذهأصبحتام789

فوقتوجدأليةجويةأرصادمحطةوهناكأستراليا.عن

آشسمور.جزرمجموعةمنالغربيةالجزيرة

المستنقعاتفيتنموالتيالنباتاتأنوأعأحدالأشئان

منالنبتةارتفاعويبلغ.العالممنكثيرةأماكنفيالمالحة

بدونممتلئةخضراءعقديةساقولهاسم،ه.إلى01

فصلفىأرجوانياأوأحمرويصئلونها،قشرة

وأزهارها،الحراشفتشبهصغيرةوأوراقها.الخريف

عندثلاثيةمجاميعشكلعلىتنموالطرفدقيقة

المفاصل.

يصنعونالعربعندمعروفحمضوالأشنانوالأشنة

الصناعةوهذه.الغسيلفيتستخدمومادةالطيبمنه

بالأششاني.صاحبهايعرفعندهممشهورةحرفة

تخليلويمكن،الأشمنانالأقطاربعضسكانيأكل

براعمتصلحكماسولاند،المسماةالأستراليةالأشنان

أكلشمأيضا.للتخليلالأوروبيةالمستنقعاتأشنان

السبانخ.بهايؤكلالتىبالطريقةالممتلئةاسميقان

كربوناتمنكبيرةكمياتعلىالأشنانتحتوي

منوقتفيالنباتاتهذهاستعملتوقد.البوتاسيوم

.والصابونالزجاجصنعفيالأوقات

فيالبريالنباتانظر:.العئبحاملالأشئان

(.العنبحامل)الأشسانالعربيةالبلاد

فيالبريالنباتانظر:.الشوكةكبيرالأشئان

(.الشوكةكبير)الأشنانالعربيةالبلاد

يعيشانوفطرطحلبمنشألفعضويكائنالأشئة

بمساعدةالخاصطعامهيصنعأنالطحلبويستطيعمعا.

،الخاصطعامهتصنيعيستطعفلاالفطرأما.الشمسضوء

بسرعة.الماءيمتصأنهغير

بعضهاينموشنة19مننوعألفعشرينحوالىوهناك

لحاءأوالصخورعلىتنموغالبيتهالكن،التربةعلى

العيشلايستطيعمناطقعدةفيالأشنةوتعيشالشجر.

المنطقةفييعيعث!أنواعهافبعض.قليلةنباتاتإلأفيها

يعيشالاخروبعضها،القطيةالدائرةضمنالبرودةالقارسة

.الجبالعلىأوالصحاريفي

منخارجيةطبقةذاتولكنهاجذور،للأشنةوليس

.الرماديأووالأصفر،والبنىبالأخضر،ملونةفطريةخلايا

نطاقاتغطيوهيالعلياالقشرةتدعىالحافظةالطبقةوهذه

ويقع.مخضرةزرقاءأو،اللونخضراءطحلبيةخلايامن

اللب،يدعىللطعاممخزننطاقالطحلبيةالخلاياتحت

الأشنةوغالبيةالدنيا.القشرةتدعىأخرىحافظةوطبقة

بالشجرةللأشنةالتحتيالسطحتربطفطريةجدائلذات

.الصخرةأو

ثلاثعلىالتعرفإلىالنباتعلماءتوصلوقد

شبهوهي،الشكلشجريةالأشنة:الأشنةمنمجموعات

التحتيةبالطبقةقاعدتهاعندفقطوترتبط،شجيرات

وهي،الشكلورقيةوالأشنةبمعليهتنموالذي)السطح(

وهي،الشكلقشريةوالأشنةمظهرها،فيبالورقةلثمبيهة

سطحهابكاملالتحتيةبالطبقةوترتبط،بالقشرةشبيهة

التحتي.

الجذور،منخاليةالأشنةكانتلما.الأشنةتنموكيف

المطر.أوالندىبوساطةترطبعندمافقطتنموف!

القسمفإنالشمسضوءالرطبةالأشنةتمتصوعندما

انظر:.الضوئيالتركيببوساطةينئالسكرالطحلبي

الذيالفطرإلىالعسكرغالبيةوتمرالفوئي.التركيب

ينمو.أنالعضويللكائنيمكنوهكذا.لهغذاءيستعمله

فيحيةتستطحإلبقاءأنهاغيرتنمو،لاالجافةوالأشنة

تضيف.الرطبةا!شنةتقتلالتىالقصوىالحرارةدرجات

لكنقطرها،نصفإلىسنوياملم3حوالىالأشنةغالبية

.مراتعشربحوالىأكبربسرعةينموأنواعهامنالقليل

فقطملم.،3كروستوزأشنةمجموعةمنالعديدينمو
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العادية.!الأشئةا!ترأم!العجوزلحية

طولحتىوتممواحشحراأغصانمنقتدلى

ل!!اكزتبكيتأتيالصفراءالحريطةأشنة

سعضهاأنالعلماءويعتقد.الحيةالأشاءاأقدم

المس!ت.آلالصعمرهيملع

الكتيرتغطيالشمالةالقطبيةالمنطقةأشئنة

وتوفرالحليدية(.)الراعيأضدراامساحةص!

امماريبو.واالرلةعوللوأحداءا

عامآلافأربعةالأشنةهذهعمريكونأنويمكن.سنويا

الشمالية.القطبيةالمخاطقفي

غالبيةفيالفطريطلق.طرتبثلاثالأشعنةتتكاثر

بضإحداهاسقطتمافإذاالهواء.فيأبواغاالأشنة

أشنةوت!صنت،الطحلبحولنمتمنا!مب!ب

الصرات.بوساطةأيضاا!شنةمنالعديدويت!صاثر.جديدة

!مشم!صةبهاتحيططحلبيةخلاياعدةمنتتألفوهذه

الأششةسطحعلىالحدائلهذهتتشكل.فطريةجدائل

ماوإذاالمطر.قطراتالربأوبوساطةبعيداوتحمل

يم!شفإنها،صخرةأوشعجرةشقفيأعراتااحتجزت

.جديدةأشنةضمنالنموتبدأأن

وتكون.الصراتعنبدلآأمميداتالأشنةوتنئلعض

سطحعلىالش!صلوتدينموولهاالقوامرقيقةالأسيدات

والماء.الريحبوساطةتنثرالصراتمتلوهى.الأشنة

علىوالإنسانالحيواناتالأشنةتفيد.الأشنةأهمية

أراضيالأشنةتغطيالشماليةالقطيةالمنطهقةففىالسواء.

وفيوالكاريبو.الرنةلوعولشتوياطعاماوتوفر،واسعة

واليرقانةالحلزونمنالعديدالأششةيأكل،الأخرىالمناطق

بطرقالأششةالماضيفىالناسواستعمل.والحشرات

،المجاعاتإبانطعاماا!شعملتايلأنواعفبعض.متعددة

عقاقير.أوأصبغةاستعملتالاخروبعضها

عامكلضحمةكمياتاليومالصناعةرجاليستعمل

فيالبلوططحلبيجمع.البلوططحلبتدعىأشنةمن

وإلىللعطورمثبتإلىلتحويلهالشماليةوإفريقياأورودا

أشنةوهناك.الحلاقةبعدتستعملتجميليةمستحضرات

دوارصبغةاصنعتستعملكانارياعشبةتدعىأخرى

كانإذامالتحديديستعملمستحضروهو،الشمس

الشمس.دوارعبغةان!:.قاعدةأوحمضامامحلول

عقاقيرعامألفيمنأكثرخلالالأطباءاممتعم!!كما

والجلد.الرئةاضطراباتبعضلمعالجةشنة19منمصنوعة

الأشنةمنتنتجالحيويةالمضاداتكانتقريبوقتوحتى

أنهاإلا)السابق(،السوفييتىوالاتحادوألمانياإسكندينافيافي

الفطر.منأكثراقتصاديةبصورةالانتصنع

الملوثاتبعضكميةلتحديدشنةأ19العلماءويستعم!

أكسيدلثانىتتعرضعندماالأشنةوتموتالهواء.فى

وهكذا.ضارةعديدةآثارلهسامغاز:هو،أحصبريتا

فيالكبريتأكعسيدثانيكميةايقدررأنأسلماءايستطيع

مو!فيتنموالتيأالاششاتاونوععددبملاحظةالهواء

التىشنة19فبتحليل.الفلزاتأيضاشنة19وتمتمه!.معين

نأالعلماءيستطعالفلزاتومصاهرالمصاخقربتنمو

تطلقها.التيأغلزيةاالملوثاتألواعيحددوا

الشهور)أسماءالهجريالتقويمالظر:اووم.الأف

.المحرمبمرجب،الفعدةذوبمالحجةذو(،وبعدهالإسلامقبل

دجلة،نهرأعاليفيكانتقديمةإمبراطوريةاضر

العراقمنتقريباالشمالىالجزءوتشول،اشافدينببلاد

مماثلةعديدةأوجهفيفكانتحضارتهاأما.الحديث

منها.الجنوبإلىتقعالتيالقديمةبابلجارتهالحضارة

.العراقانظر:

فاتحينإذكانواآشاروماناسمالآشوريينع!ىاطلق

والسلاحبالتنطمانتصارأتهميحققونكانواكماعظماء،

.الممتازةوالمعدات

والمناخالسطح

دجلة،نهرحافظ.ممتدةهضابأرضاشوربلاد

وإلىوديانها.خصوبةعلى،تغذيهالتيالصغيرةوالروافد

الشرقإلىتقعبينماأرمينيا،جبالترتفعمنها،الشمال

هذهتكنولم.المرتفعةإيرانوتلال،زاغروسجبالمنها

الأراضيأنإلاإليها،الاشوريينلتجذبالجبليةالأراضي

أراضيهم.منأفضلكانتوالغربالجنوبفيالواقعة
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بلادفيالخصبةوالسهولالغنيةبابلأرا!يكانتوهكذا

المناخأما.الاشوريينللفاتحينعرضةوسورياالنهرينبينما

حيث،بابلفيمنهللزراعةأفضلفكانآشورفيالطبيعي

كانالريانإلا.غزارةأكثرالمطربينمابرودةأكثرالجو

الهضابفيجداصعباكانبينما،بابلسهلفيميسورا

،الفتوحطريقفيالسيرألاشموريونبدأأنومنذ.ألاشورية

الخصبةالزراعيةالأراضيمنأكثرهوماعلىأستولوافقد

أراضيالالفموريةالأمبراطوريةضمتحيث،لهمالمجاورة

منأخرىعديدةوأنواعا،غاباتومناطق،للتعدينصالحة

توفرتكما،زراعيةبلادافظلتنفسهاآشورأما.الأراضي

،الأخشابوبعض،الجيدةالبناءحجارةمنكمياتفيها

.المعادنمنوقليل

السكان

قبلالرافدينواديشمالفييعيشونأناسهناككان

طويلة.بفترةذلك(بعدعرفوا)الذينالاشوريونيعمرهاأن

حيثصغيرةقرىمجهولجنسمنمستوطنونبنىفقد

خصمائصبعضلهامجتمعاتفيوعاشواآشورقامت

والأدوأتالمكسور،الفخارمنقطعوتظهر.القبليةالحياة

آشورفيسكانوجود،بدائيةلبيوتوأساسات،الحجرية

يأ(الحديثالحجري)العصرالنيوليتيالعصرإلىيعودون

نأالاثارعلماءويستيم.سنة7و...أو000/6قبل

ليخبروناالفخار،صناعةعلىطرأتالتيالتغيراتشعقبوا

علىقادرونأنهمكماآشورإلىجديدشعبقدومعن

الأقوامهؤلاءأنإلا،الحضارةفيالبطيءالتقدموصف

الكثيرنعرفلايجعلناماوهومكتوباأثراشركوألمالأوائل

تاريخهم.عن

لأيم!ثحا-!اث!*

ك!حلأسكشا!س

خ!هسميمه!1ثه37

لأسودااللحر

ررس!جم!حر!

!!الهـمقرىآسيا

ءشو!-هـلاقييم!رب!

الأبيصالبحر!و!رء

المتوسطصيداا

الميلاد.قبلالسابعالقرنفيالالثوريةالإمبراطوريةموقع

إلىساميةلثمعوبتدفقت..مق0003سنةقبل

مناخرشعبأيضاذلكفعلكماآشور،قامتحيث

التاريخيةالعصورفيالاشوريينأنإلاالمجاور.سومرسهل

الكتابيطلقفعندماجدا.كثيرةأجناسمنخليطاكانوا

لغتهميقصدونفهمالاشوريين،علىالساميالشعبصفة

إليه.يختمونالذيالعنصرقصدهممنأكثر

والنعالوالخفالأرديةيرتدونالاشوريونكان

كانبينما،طويلةفكانترجالهمشعورأما)الصندل(،

يطلقونالرجالمعظمكانإذ،لحاهميطلقونمنهمكثير

الرتبذويمنالموظفينلحىكانتبينما،قصيرةلحى

مرلغ.شكلعلىنهالمجهاعندومشذبةطويلةالعالية

المعيشةأنماط

وأعضاءومزأرعينمدنسكانالاشوريينمعظمكان

قريبااخرإلىمكانمنتتجول،بدويةشبهجماعاتفي

مقسمةفكانتآشوربلادأما.بالسكانالآهلةالمناطقمن

إقطاعيون.يديرهاكبيرةإقطاعياتإلى

.الإقطاعياتهذهفيصغيرةقرىفىالمزارعونعاش

تنقلكانتالتيالريقنواتوحفروا،الأرضفىواششغلوا

وكانوا.الفيضاناتضبطفيوتساعد،المزارعإلىالمياه

منمبنيةوجدرانهاالقعق،منسمقوفهاأكواخفييعيشون

الزراعيةمحاصيلهمأهمأما.والطينالمجدولةالأغصان

يربوننفسهالوقتفىالمزارعونكانكماالشعير،فكان

.الأخرىالألبانومنتجات،الحليبوينتجون،المواشى

أهمهامنالكبيرةالمدنمنقليلعددآشورفيكان

حرفيينالمدنسكانمعظمعملوقد.ونينوىوكالواشمور

ومشغولات،الفخارياتيصنعونالحرفيونوكانتجارا.أو

مدنهمأما.والخشبوالعاجوالبرونزوالفضةالذهبمن

منلحماشهاالسهامرماةيحرسهابأسوأرمحاطةفكانت

الفواكهيزرعونالسكانوكانعليها.يقعهجومأي

الأراضيفيالواقعةالبعساتينفيوالكروموالخضراوات

المدينة.أسوارخارجالمروية

منمعظمها،في،تتكونالبدويةشبهالجماعاتكانت

يطردونالذينوالأشخاصالفاشلينوالزراعالهاربينالعبيد

وآخروقتبينتقومهؤلاءمنجماعاتوكانت.المدنمن

بينالعلاقاتفإنوهكذاونهبها.المدنعلىبالإغارة

متوترةكانتالبدويةشبهوالجماعاتالمدنسكان

تعزيزإلىدائمايسعونالملوككانبينماباستمرار،

العريق.يعتلونوقتماالأرضعلىسيوتهم

العبيد.منقليلةأعدادإلاآشوربلادفىيكنلم

يتمكنوالمأشخاصاأو،حربأسرىإماكانوافمعظمهم

يجبرونالآشوريينبعضكانكما.ديونهمتسديدمن
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ممحوتةفىيظهرادكمااشورملكالتانيلسرحودملكيانخمادمان

العراقدىحورسابادفىعليهاعترترميمها،حرىريليفباز-بارزة

..مت007سسةحوالىإلىالأصليةالمسحوتهتاريخويعود.الحديث

الممحوتةهدهاستخدمتوربماالآشوريللف!جيدأىمثانمرودموناليزا

سما.51لحوالرأسارتعاعويبلغ.آشوريةأتاثقطعةلزخرفةالعاجية

موضوعاوكان.النحيل!اريلقحأنهزعمنسر،برأسمجنحعفريت

دلوايحملالمسحوتةفيوهو.الاشوريةالحداريةالممحوتاتم!لكثير

السحيل.وسع!الطلععبارم!

.بقوسمسلحلهممعبودولهالمجحأحتممسا!رصيصورآشورلثعار

السمكريةللشحاعةإلهالوصفهآثورعسدتآشوروبلاد

إلىالحجريةالممحوتةهذهوتعود.باس!هالبلادسميت،والإمبراطورية

الميلاد.قبلالتاسعالقرن
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الوفاءمنيتمكنواكيوأبنائهمبئزوجاتهمعلى

بديونهم.

ساميةلغةالأوائلالاشوريونتكلم.والأدباللغة

واستخدموا،الحاليتينوالعبريةالعربيةباللغتينصلةذات

مستعارة،المسماريةالكتابةباسمعرفالكتابةفينظاما

مسماريةرموزمنتتكونوكانت،السومريةمنبتطوير

الطين.منألواحعلىمنقوشةالشكل

ضخمة.مكتباتفيالطينألواحآشورملوكجمع

فينينوىفياكتشفتالتى،بانيبالاشورمكتبةواحتوت

تعالج-ألواحعلى،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواسط

وقد.أخرىوموضوعاتوالتاريخوالطبوايلأدبالدين

بعناية،الألواحهذهالاشحوريونالمكتبةأمناءفهرس

فيالبريطانيالمتحفويحتفظ.رفوفعلىبهاواحتفظوا

منهاوكثير،بانيبالآشورمكتبةألواحبمعظمحاليا،لندن

.للعرض!وضوع

وتعود.قانونيةنصوصاالاشوريونكتبكذلك

..مأق004عامحوالىإلىالوسيطةالاشوريةالقوانين

نماذجمنالقوانينهذهوتتكون،حمورابيشريعةمثلمثلها

التيالعقوباتأنإلاما.حكممنهاكلفيصدرلقضايا

أكثركانتالقانونمنتهكىعلىالاشوريونيفرضهاكان

.البابليونيفرضهاالتيتلكمنقسوة

وكان.الاراميةاللغةالمتأخرينالاشوريينمعظمتكلم

كانتوربما،ألاراميبالخطيكتبكتاباتهممنالكثير

بشكلتحل،لمالاراميةأنإلا.الرقعلىبالحبرالكتابة

المكتوبتاناللغتانتعايشت؟المسماريةالكتابةمحل،كامل

كانتاأنهماإلا،الاشوريةالإمبراطوريةنهايةحتىمعا

النصوصكانتفبينما.مختلفةلأغراضتستخدمان

استخدم،المسماريبالخطتكتبوالدينيةالتاريخية

تلفوقد.اليوميةأشغالهمفيألاراميةاللغةألاشوريون

لموبذلك،طويلزمنمنذالاراميةالرققطعمعظم

الآشورييننشاطاتعنالقليلمعرفةمنإلاالعلماءيتمكن

منالأخيرةالقليلةالسنواتمئاتخلال،التجارية

تاريخهم.

بالدياناتالصلةوثيقةالآشوريةالديانة.الدين

عدةآلهةهناكبأنالاشوريونامنوقد.والبابليةالسومرية

والماءوالأرضالسماءعلىوتسيطرالإنسانمصيرتوجه

الخيرةبالأرواحيؤمنونكانواكماوالنار،والعواصف

وبالسحر.والشريرة

فيالسابقةالدياناتعنالاشوريينديانةاختلفت

وهوآسور،أواشورهوالأكبرآشمورفإله؟الوجوهبعض

ومدينتهمبلادهمعلىالاشوريونيطلقهالذينفسهالاسم

ولمالأكبر.البابليينإلههومردوككانبينما،أهميةالأكثر

نأبإمكانهمكانإذ،متدينينقادةالبابليونالملوكيكن

ظروفظلوفيالسنةفيواحدةمرةالمعبديدخلوا

الوقتوفيحاكما،فكانألاشوريالملكأما.خاصة

يعتبرهالاشورياصشعباكانإذأكبر،كاهناكاننفسه

.الأرضعلىآشورالإلهقبلمنحاكما

وراعياللعلمإله!نبو،منها،أخرىالهةالاشوريونعبد

وقد.للحبإلاهةوعشتار،للحربإلهاونينورتا،،للكتاب

منمرةأرسلتمثالهاأنحتىنينوىفيعشتاراشتهرت

فيالمصريالملكستساعدأنهااعتقادامصرإلىهناك

تقديمألاشموريوناعتادكذلك.بهألممرضمنشفائه

يحاولونالكهنةوكان.آلهتهمإلىالثمينةوالأشمياءالطعام

وملاحظةللقرابينالداخليةالأحشاءبفحصالمستقبلتوقع

الطيور،وتحليقالطقسحالاتمثلالطبيعةفييحدثما

وتأويلها.

بابلفنونالأوائلالاشموركلنفنشابه.والعمارةالفن

الفنفيمغايراأسلوباأنإلاالمجاورةالأخرىوالحضارات

0041بينماالفترةفىالتطورفىأخذالاشوري

أجملبصناعةالاشوريونالحرفيونقامإذ..مأق..و.

هذهوكانت،الرافدينبلادفيانتجتأسطوانيةأختام

الوثائقبهالتختمالطريالطينعلىتدحرجالأختام

.الأخرىءلأشياوا

جدارية،برسومأبنيتهمالأوائلالاشموريونزخرفوقد

009سنتيبين،لاحقةمرحلةوفيالوضاء.الملونوبالطين

بألواحالقصورجدرانالاشوريونزخرف،.مق06و.

الانتصاراتأوالدينيةالاحتفالاتتظهر،منحوتةحجرية

الأكثرهىالحجريةالمنحوتاتهذهوأصبحت.العسكرية

هناككانتكماالاشموريةالفنيةالأعمالجميعبينشيوعا

قصرفيوجدتوالتيجمالأ،الأكثرالمنحوتاتبعض

الشخوصأماالصيد.منمناظروهيبانيبالأشور

يأعليهايظهريكنفلمالاشموريالفنفيالإنسانية

أظهرتبانيبالآشورقصرفىالمنحوتاتأنإلا،انفعالات

ومعاناتها.اصطدتالتيالأسودضراوةحيوىبشكل

نأإلا،بمهارةالبارزةالاشوريةالمنحوتاتصنعت

الأبعاديظهرونكيفيدركوالمالاشوريينالنحابن

برؤوسلثيرانتماثيلفباستثناء.منحوتاتهمفيوالأعماق

إلايصنعوالمفهمالقصور،لحمايةصنعتوأسود،بشرية

المجسمة.الجيدةالتماثيلمنالقليل

المحروقغيرالطينيالطوبمنأبنيتهمألاشموريونشاد

منتصنعالجداريةوالزخارفالألس!كانتبينما،عادة

مسطحة،سقوفذواتأبنيتهمجميعوكانتالحجارة

فقط.واحدطابقمنمكونةكانتمنهاالكبيرةأنحتى

تسعةإلىترتممحقوفهاغرفايضمكانبعضهاأنإلا
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الاجتماعاتوقاعاتالفخمةالقصوروكانتأمتار.

بينما،عديدةوهكتاراتفدادينمساحةعلىتمتدوالأروقة

الأصعرالأبنيةجانبإلىوالقصور،العظيمةالمعابدملأت

وح!الو.ونينوىآشعورمدنحجما،

الصغيرةالأشياءبزخرفةالاشوريونالحرفيونامتاز

كما،والعاجوالخشبوالمعادنالحجارةمنالمشغولة

ومصر.فينيقيامنالفنيةالقطعبعضامشوردوا

الحكمنظام

الملكالعظيما،"الملكبال!شوريالملكعرف

الأرضأركانملكآشور،ملك،العالمملك،الشرعي

ح!صمهيمتدأ!ذيواالمنافسغيرالأمير،الملوكملك،الأرلعة

رئيسئاالملكو!صان".الأدنىأجحرأحتىالأعلىالبحرمن

أشور.للإأ،الأحجراهنوال!طاللاشوريةللإمبراطوريةأعلى

مختلفإلىلشخصهأ!سكريةاالحملاتيقودوكان

.الأخرىوبالمدفوعاتبالضرائبلتعودالإمبراطوريةأجزاء

عهدهووليللملكالأكبرالابنيقومأنالعادةمنوكان

الإدارةقصرمنمتخذاأجلادافيالإداريةالشؤونبتصريف

له.سكنا

،ونينوىاشسورمثل،القديمةالمدنبعضسكانتمتع

منوالإعفاءالخفضةالضرائبفيهابما،الامتيازاتببعض

يدفعواأنالإقطاع!تعلىكانلينما،السمكريةالخدمة

أ!لخدمةإقطاعياتهممنبشبانالجيشيمدواوأنالضرائب

إلىمقسمةدفسها،آشورخارج،الإمبراطوريةوكانت.فيه

عنمسؤولحاكممنهاولايةكلشعؤونيدير،ولايات

المركزية.لح!صمةا

الاشوريينأنإلىوالممحوتاتالم!ضوبةالسجلاتتشير

واثق!تغيرالمؤرخينأنإلا،بقسوةالمغلوبةالشعوبعاملوا

شربما.الوحشيةهذهبمثلفعلاتصرفواالاشوريينأنمن

الأخرىالشعوبلإرهاببالوحشيةيتظاهرونكانوا

بعضفيسعمحوا،أنهماذلك.الخضوععلىود!رغامها

أنهإلاحكامها،علىتبقيبأنالمغلوبةللشعوب،الأوقات

عنبالامتناعأولالتمردالشعوبهذهمنأيقيامحالةفي

مدنهمايدمرونالاشوريونكانمافكثيرا،الضرائبدفع

الإمبراطورية.مننائيةمناطقإلىالناسويرحلون

تاريخيةنبذة

الأوائل.الآشورلينتاريخعنالقليلالعلماءيعرف

سنةقبلإلىتعودالتي،المكتشفةالوثائة!فأقدم

جنوبأور،مدينةمنحاكماأنتظهر.،.مق0002

تعودوثائهتتظهركماأشور.حكم،الحاليالعراقشرق

فيبكثافةيتاجرونكانواالاشوريينأنلاحقةفترةإلى

(.الان)تركياال!ناضول

زعيموهوأدد،شمشينصب.مق1813عاموفي

مدىمنووسعلاشور،سيدانفسه،للأموريينصحراوي

سيطرةتحتوقعتآشورأنإلاوحدودهاآشورسلطهة

موته.بعدالبابليين

إلا.التاليةالسنينلمئاتتعودمدوناتأيةتكتشفلم

الحقبة،هذهمنجزءخلالآتسور،أنيعتقدونالمؤرخينأن

سوريا.شمالفيتقعالتيميتانيمملكةحكمتحتكانت

أواسطفىمستقلةدولةعادتآشورأنالمدوناتوتظهر

..مق0031سنةعقود

،31القرنينفيالتوسعمنوجيزةبفتراتآشورتمتعت

التاسئالقرنفيإمبراطوريتهاتبنيأنقبلوذأك،..مأق2

-858من)حكمالثالثشلمنصرسيطروقدالميلاد.-.!

الأبيضالبحرمنطقةفىأضجارةاطرقعلى.(.مت482

744من)حكمالثالثبلسرتغلاتافتتححصما،المتوسط

وأصبحوفلسطينسوريامنواسعةمناطق.(.مق727-

-407من)حكمسنحاريبتعاملوقد.بابلملك

قامتالتيالانتفاضاتمنعددمعبقسوة.(.مق681

فينفسهاالمدينةودمربابلثورةفأخمد،الإمبراطوريةفي

وفلسطين،سوريافيأخرىثوراتأخمدكماذلك،أثناء

الذيهووسنحاريبيهوذأ.فيالقدسحكمخسرأنهإلا

عطمة.مدينةمنهاجعلكماعاصمةوجعلهالينوىأمس!

.(.مق966إلى068من)ح!صمنأسرحدرحليفتهأما

لإمبراطوريته.تابعةمصرجع!!فقد

قبلالسابعالقرنمنتصفبعدتضعصآشوربدأت

جانبمنلهاتعرضتالتيأ!جماتاوضعتوقدالميلاد.

لهذهنهاية..مق216و416سنتيفيوالبابليينالماديين

للإمبراطورية.ا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

للعةا،ميةال!را

للاد،لللا

ي!لنصاب!!ماللاد

الحيثيود

ميوداحساا

ديكاالأاحودسر

ريصلسحا

ريختا،قالعرا

ةرلعماا

المسماريةالكتالة

الملابس

!يتاني

يكوى

أصبحتالعظماء.الاشوريينالملوكآخرلمجالاشورب

رئيسية.عالميةقوة.مق668627عصرهفيآشور

ومصر.وفارسوسوريابابلمنإمبراطوريتهوتكونت

فقد.الإمبراطوريةهذهاضمحلالبدايةأيضاعصرهوشهد

الحربوأهلكته،.مت651عاممصرمنقواتهطردت

..مق486عامانتصارهرغ!ابابلبلادفيالأهلية
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كانولكنهفحمسبمغوارامحاربااشوربانيباليكنلم

مجموعةقصرهفيآشوربانيبالجمع.للادابراعياأيضا

وتعد،والاشوريةوالبابليةالسومريةالخطوطاتمنضخمة

المتحففيالانتوجدالتيالشهيرةالطينيةالألواحمكتبة

النهرين.مابينبلادوثقافةلتاريخالمصادرأفضلالبريطانى

تاريخ.العالعم،اشوربمأيضا:ان!

المابلية)1!مبراطوريةبابلآشوربمانظر:.الاضروون

(.النهرينبينماللاد)عمارةالعمارة("القديمة

(بمالسريعةامحمايةا)توديرالأوليةالإسعافاتانظر:ال!!؟.

الدماع(،حمايةتتم)كيفالدماغ؟والسفعاتالحروق

(.المنزلفى)السلامةالسلامة

اليد.الموز(،ساتاتتنمو)كيىا!لوز:انظر.الإصبع

.القدمأنظر:.القدمإصبع

م(.084-؟هـ،225-؟)الفرجبنأصبغ

من.المالكيالمصرينافعبنسعيدبنالفرجبنأصبغ

فيالعلمأخذمصر.والينافعجده،كانالأمويينموالي

بنالرحمنوعبد،سلامبنويحيى،الدراورديعنمصر

عنالعلملأخذالمنورةالمدينةإلىورحل.أسلمبنزيد

كبارعنالعلمفأخذ،وفاتهيومالمدينةدخولهفكان،مالك

وهب،وابن،القاسمبنالرحمنوعبد،كأشهب،المالكية

العلمعنهوأخذ.إليهمقرباوتلميذاوهبلابنكاتباوصار

،الرازيحاتموأبو،البخاري:منهمالعلماء،منكبيرعدد

زيدوأبو،حبيبوأبوالمواز،وابن،الخشنىأسدبنومحمد

العلمبغزارةلهشهدلمصر.مفتيا.كانوغيرهمالقرطبي

كتباصنف.معينوابن،الماجشونكابنالعلماءمنعدد

الموطأ،غريبتفسيركتاببمالأصولكتابمنها:كثيرة

القاسم،ابنمنسماعهوكتابالميام،ادابكتاب

الأهواء.أهلعلىالردوكتابالقفاء،آدابوكتاب

بمصر.توفي

-979هـ،427-)036محمدبنأصبغ

هندسي،المهديالسمحبنمحمدبنأصبغام(.350

حيثغرناطةإلىانتقلثمقرطبةفيولد.فلكيرياضي

الهندسةفيمحمدبنأصبغبرع.رفيعةمكانةنال

فىا!لدخلمنها:المؤلفاتمنالعديدله.والفلكوالحساب

طبيعة،إقليدسكتابتفسيرالعدد؟ثمار،الهندسة

غرناطة.فيتوفي.الأسطرلابعنوكتابالعدد،

الأصبهاني.نعيمأبوانو:.لعيمأبوالأصبهالي،

-618هـ،072-102)وددا،نيصبهالأا

فقيه.الأصبهافيخلفبنداودبنعلىبنداودم(.884

مجتهد.

عنفأخذالعلمطالبانيسابورإلىورحلبالكوفةولد

بنوسليمانثوروأبىراهويهبنكإسحاقعلمائهاأشمهر

بغدادإلىعادثم.القعنبيسلمةبنوعبداللهحرب

متعصباشافعياوكانفيها.العلمرئاسةإليهفانتهت

كتابين.الشافعىمناقبفيوألفالأمرأولفيللمذهب

،الظاهريللمذهبالمؤسسويعتبرظاهرياأصبحثم

ورفض،والسنةالقرآننصوصبظاهرالأخذ:وخلاصته

مذهبلداودوأصبح.والتعليلوالرأيوالقياسالتأويل

منهم:تلاميذلهوكان.الأربعةالأئمةيخالفمستقل

بنويوسف،الساجييحيىبنوزكريامحمد،أبوبكر

بملهوأنتصرمذهبهأشمهرالذيأنإلا.مهرانبنيعقوب

داودألفهـ.456سنةالمتوفىالأندلسيحزمبنعلى

؟القياسإبطالكتابمنها:الفقهوفيالأصولفيكتبا

الخصو!؟الحجة،للعلمالموجبالخبرالواحد؟خبر

فقهيةمسائلفيفتاوىوله.والمجملالمفسر؟والعموم

ببغداد.توفي.عليهتردكانت

888هـ،-936)274اللهعبد،الأصبهاني

الشيخأبو،حيانبنمحمدبنعبداللهم(.979

واسمعمتقنا،ثبتاحافظا،كان،الأعلامأحد.الأصفهانى

والعراقوحرانالموصلإلىرحل.العبادةكثير،العلم

كتباصنف.وتلاميذهشيوخهفكثر.للعلمطلباوالحجاز

،النكاحبمالأموالبمالمواقيت؟الأذان،السنة:منهاكثيرة

أخلاق؟الزكيةللأعمالالثواب،العظمة؟الفتن،الأمثال

طبقاتبمومنسوخهالحديثناسخالتفسيربم،النبي

عوالى،الإجازةبمالنبيخطب؟الأدب،بأصبهانالمحدثين

وروايةالأقرانبموالنتفالنوادربمالشيخأبيحديث

وغيرها.التاريخ،الشيوخمعجمبعض،عنبعفهم

(.السلطة)نظمالسدطةانظر:الئفود.أصحاب

منالعديدلدىتوجدصلبةخارجيةأغطةالأصدا!

وببالبحرالبحر()جرادالكركندمثلوالنباتاتالحيوانات

تكسوكما،المائيةواسملاحفوالقواقعوالروبيانوالمحار

منوغيرهاوالجوزوالخوخالهندجوزوجوزاتبذور

.تتالنباا

الحيوانمنالخارجيالجزءفىالأصدافمعظموتنمو

الذيالجسمتحميالدروعمنكسوةوتمثل،النباتأو

الصبيدحالةفيكماالجسمداخلبعضهاوينمو.تغطيه
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طائريضصدفةأرضيلقوقعملفوفةعدفة

ذاتالمحربحمةسم!!ةمعالعملاقاسطليحوسا!عمرضخمةصدفة

أحت!وكي.االتاج

حالةفيالأصدافاتلكوتسمىالحبار.منعديدةوأنواع

عموماوهي،الأقلامالحبارحالةوفيالصبيدعظمالصبيد

.الحيواناتتلكلأجسامدعامات

براقة،وألوانجميلةأشكالذاتالأصدافوبعض

البحرقواقعأصدافتعد.ملونوغيرعاديوبعضها

أصغرمنالعالممنعديدةأماكنفيتوجدالتيالزجاجية

بعضهاأصدافحجمايزيدلاحيثحجما،الأصداف

فهيحجماالأصدافأكبرأما.الرملحبةحجمعن

البطلينوسأوالضخمالصدفيالسمانحيوانصدفة

الهادئالمحيطينجنوبيمناطقفييعيشالذيالعملاق

البحريةللهـلحفاةجلديةصدفة

المدرعلحيوانمصفحةعمدفةالحنظبلخنفساءقويةصدفة

032وتزنمترمنأكثرإلىطولهايصلحيث،والهندي

كجم.

التيالبيضةقشرةداخلحياتهاالحيواناتبعضتبدأ

سميكةأوالطيور،بيضفيكما،وهشةرقيقةتكونقد

منوكثيرالتما!مئوالأفاعيبيضفىكما،وجلدية

حيوانيبيضفيكماقويةمطاطيةأو،الزواحف

البياضين.البدائيينالثديينالنملقنفذوالبلاتيبوس

داخلحياتهكلالأخرىالحيواناتمنكثيريمضي

تلكأجساممنمهمةأجزأءعنعبارةهيأصداف

فيهيوالمحارالصدفىالسمكفأصداف،الحيوانات
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أصدافأما،الحيواناتتلكهياكلالأمرواقع

عمودهامنأجزاءعلىفتشتملوالبريةالمائيةالسلاحف

وأضلاعها.الفقري

وتنتمي،الأصدافجمعهوايةالناسمنكثيريمارس

،الرخوياترتبةإلىالناسيجمعهاالتيالأصدافغالبية

علىتحتويالتياللافقاريةالحيواناتمنمجموعةوهي

وألمحاروالقبقبالأذنومحاراتالصدفيالسمك

والقواقع.

أصدافعنعامةمعلوماتعلىالمقالةهذهتحتوي

وطرفالختلفةوأنوأعهات!ضينهاكيفيةوتناقش،الرخويات

يريدالذيالقارئعلىوينبغيوفوائدها.وحفظهاجمعها

مراجعةالأصدأفذاتالحيواناتعنأكثرمعلومات

المقالاتوكذلكوالبذرةوالبيضالرخوياتمقالات

بذاتهانباتاتعنتتحدثالتي،الموصعوعةهذهمنالأخرى

مثلبعينهاحيواناتتصفالتيتلكأوالجوزمثل

المائية.السلحفاة

الأصدافتلكونكيف

نوع000/001حواليعلىالرخوياتتحتوي

وشكلتصميمذاتصدفةمنهانوعلكل،معروف

واحدةبطريقةتتكونالأصدافتلككلولكن،خاص

تعيمقالتيأوالمحيطاتفىتعيشالتيالرخوياتفيسواء

البرية.أوالعذبةالمياهفي

الطبقة:طبقاتثلاثمنالأصدافمعظمتتكون

الطبقة)الصفاحيةوالطبقة(الخارجية)الطبقةالموشورية

يضاولا!لية(.)الطبقةاللؤلؤعرقوطبقة(الوسطى

كربوناتمنمعينةنوعيةعلىالطبقاتهذهمنطبقةكل

فيأيضايوجدالجيرأوالكلسمننوعوهي،الكالسيوم

الأصدافمعظمالصخور.وفيمنأخرىوأنوأعالرخام

قوتهاالصدفةالطقاتهذهفىالموجودةالمعادنتعطي

منالخارجيةالطبقةفىالموجودةالمعادنتتكونومتانتها.

الطقةفيأمابالموشورات،تعرفصغيرةجسيمات

اللآلئ.أمأوباللؤلؤيةتعرفلامعةمادةفهيالداخلية

هوماهنالكبل،لامعةالأصدافلؤلؤياتكلليمست

وأصدأفالكوكلأصدافمثلتمامااللونباهت

ا!لروحى.المحارأوالأسقلوب

المعادنعلىالرخوياتتلتهمهالذيالطعاميحتوي

حيث،المميزةألوانهاوتكسبهاالأصدافتكونالتي

الجلديةشبهالصدفةبطانةإلىالمعادنتلكالدميحمل

التيالسائلةالموادتفرزخاصةغددهنالكتوجدحيث

مصلبةموادتفرزأخرىغددأيضاوهنالك،الصدفةتكون

الصدفةلتصيربسرعةتتصلبالسائلةالموادتلكتجحل

أيضاأخرىغددإلىبايلإضافة،الصلابةالشديدةبصورتها

عاملينعلىيعتمدالذيالمميزلونهاالصدفةعلىتضفي

عدد2-متواليةبصورةاللونإضافة-أهما:أسامميين

فإذا.الجلديةشبهالصدفةبطانةفيالألوانإضافةمصادر

فقط،واحدمصدرمنمتواليةبصورةاللونإضافةتمت

اللونأضيفإذاأماواحد.لونيشريطللصدفةصار

صارمثلا،موا!أربعةمنلكلأيضامتواليةبصورة

بصورةاللونأضيفإذاأما،لونيةأشرطةأربعةللصدفة

علىلونيةأعمدةأوبقعتكونذلكعننجم،متقطعة

الصدفة.

لأصدافهجديدةمواديضيفالرخوياتأنواعمعظم

صدفته.كبرتنمواالحيوانازدأدوكلما،عمرهطيلة

تزاللاوهىوالقواقعالملزمىالمحارمنكلأصدافتتكون

.كبيرةبسرعةأجسامهاتنموفقسهاوبعد،البيضداخل

ثلاثةالبيضمنفقسهاعندالبحريةالقواقعطوليبلغ

فيسم15-13طولهايبلغقدولكنفقط،مليمترات

البحريةالقواقعأنواعمعظمنمويستمركماأشهر،ستة

.أعوامستةحوأليالصدفيوالسمك

الرخوياتأصدافأنواع

خمسإلىالرخوياتأصدافتقسيميمكن

علميواسمعاماسممنهالكل،رئيسيةمجموعات

ثنائية2-الأرجلبطنيةأوالمصراعأحادية-أ:كالاتي

زورقيةأوالسنيةالأصداف3-الأرجلبليطيةأوالمصرأع

-5الأرجلراسيةأووالحباراتالأخطبوطات-4الأرجل

سادسةمجموعةأيضاتوجد.الصفايحعديداتأوالخياتين

جمعوقدالوجود،نادرةوهيالصفيحةوحيدةتسمى

المحيطينأعماقمنكأحافيرأصدأفهاالختصونالعلماء

.والهادئالهندي

علىالطائفةهذهتحتوي.المصراعأحاديةالرخويات

أنبوبيةأصدافالقواقعغالبيةلدىيوجدوغيرها.القواقع

حلزوني،شكلعلىالحيوانجسمحولتلتفالشكل

منالرخوالجزءيوجد.الحيوانجسمنمومعارتفاعايزداد

غالبيةحكونويلتف.الصدفةفتحةقربالحيوأنجسم

حركةباتجاهيمينىمسارمععلوياتجاهفيالقواقعأصداف

أصدافاالأصدافتلكتسمىولذلك،الساعةعقارب

أصدافذاتالقواقعأنواعمنقليلويوجد.يمينية

يسارية.

فتحةعلىالمصرأعأحاديةالرخوياتأصدافتحتوي

لكلصلبغطاءيوجدكماطرفيها.أحدعلىواحدة

منهروباالغطاءبذلكالفتحةإغلاقللحيوانويمكنفتحة

.والسرطاناتالأسماكمنأعدائه
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31أحااأنحاءكلفيالمصراعأحاديةالرخوياتتوجد

فيبعضهاويعيع!.الجبالقممأعاليعداماتقريبا

علىآخرجزءويعيش،العذبةالمياهفيوبعضهاالمحيطات

التيالمصراعأحاديةالرخوياتمنكثيرويملك.اليابسة

ويملك،لامعةالملمسناعمةأصدافاالمحيطاتفيتعيع!

خشنة،وسطوحعميقةأخاديدذاتأصداهشاالآخربعضها

اشخوةصدفتهإلىالقوقعويضيرو.حادةطويلةوأشمواك

وأشياءوالحجارةالأخرىاالأصداصامنقطعاأضاميةا

أ،حصمادةالحاهذهفيأخاميةاالصدهشةمادةوتعمل،أخرى

أجيةغاوأ!دى.أ!همدفةاعلىبتموةالأشياءاتلكتثبتإسمنتية

صىأرأعذبةاالياهشىتعيشاكتىالمصراعأحاديةالرخويات

منأس!ضيرايضم!صماالملمعر،ناعمةرقيقةأصدافاليابسة

زاهية.أ!انأذاتأصدافاالأشجارقواقع

وتنمو،المصراعأحاديةأيضاالبطليموسوأصداف

أصدافلدىبينما،مركزيةنقطةمكونةمنبسطبشكل

تشبهيجعلهاأتحمةافيثقبالمفتاحتقبالبطلينوس

أصغيرة.االبراك!ت

أحاديةالرحوياتمننوع06لأ...منأكثريوجد

أ!طريبياأبحراشيالفرسمحارةحجماأكبرهاالمصراع

منشثرأإلىكلاهماويص!،الأستراليالمرزموائحار

أمحفمى11إضيقيةااأغواقعاأحدويملك.الطهولفىسم06

طوأ!هيبلغحيث،الأرضيةاألحمواتحراأصدافبينصدفةأكبر

احاديةالرخوياتمنكثيرأصدافوأص!شسما.02حوالي

،المجردةبالعينترىلابحيثبمكانالصغرمنالمصراع

أغواقعاأصدافمنصدفة03م!مكونصفيبلغحيث

.الطولفيسما52.منأق!!بارلياجنمه!

المجموعةهذهأفرادتملك.المصراعثنائيةالرخويات

.بالأسنانشبيهةبمفصلاتتتحركانمتجانستينصدفتين

البحروبلحوالكوكلالملزميالمحارالمجموعةهذهأنواعومن

وتبقي.المروحيوالمحارالصدفةحادوالمحارالمحارو

اشاحة،أثخاءمفتوحت!تصدفتيهاالمصراعثنائيةالرخويات

كذأسكأصدفتاناوتبقى،منزعجةغيرتكونوحيمما

كدعامةيعمل،المطاطةالأنسجةمنعريضطوقبولمماطة

قويتانمقربتانعضلتانأوعضلةأسكوهنا.الصدفتينتسند

عندوذأصكجيدا،لإغلاقهماالصهسدففنبكلتاملتصقتان

يصيبوعندما.الحيواناتتلكأعداءمنعدوأياقتراب

،وتفتحانالصمدفتانتصترحيالمقربةالعضلاتالإعياء

سبيله.فيذهبقدعخدئذيكونالعدوولكن

ماتقريبامكانكلفيالمصراعثنائيةاشخوياتتوجد

للكمننوع000.11حوافيوهنالك.اليابسةعدا

قربالضحلةالمحيطاتمياهفيمعظمهايعيع!الحيوانات

فقطقليلةأنواعاوأعن،البحيراتفيوكذلكالشواطئ

المصراعأحاديةالرخوياتأجزاء

لووسةت

سحوريةصلوع

بربئ!بم!بهير،!!يهبر

+سكبم-11!،-؟س.--فيجص

بركل!ف!*بر.لم!!!امثما%أ-أ-لا/لألمف

/لاا.برلا!1انخخش؟،أ

ا!س!مات

ارراحليهااخممة

المصراعثنائيةالرخوياتأجزاء

العلا

ئهلا

رلاط

-حممصحرأالمحقار

لمجر؟لا،هـس

صر!!777كا!!*ب

يه!..لألألأ!ث!-كم1
لإء+؟الاسحار....؟انم

الحطسة!ة1/خلأ-ا؟شش،"-/نر

ص.أا

المقربةالعصلةملحقات

ثنائيةالرخوياتوتعتبر.الكبيرةالأنهارقاعفيتعيش

وبلحوالكوكلالصدفيالسمكمث!!الشائعةالمصراع

للغذاء.يجمعماأكثرمنوالمحارالبحر

مناطقفييعيشالذيالضخمالملزميالمحاريعد

حيث،المصراعثنائيةالرخوياتأكبرأ!ادئاالمحيطجنوبي

فهوالرخوياتتلكأصغرأماالمتر،إلىصدشتهطوليص!

الأطلسي،المحيطشماليفىيعيشالذيالترتونمحار

الأرز.حبةنصفحجممثللحجمينمووالذيمما

الطويلةالإبرالأصدافهذهتشبه.السنيةالأصداف

أصدا!أحياناتدعىواسذلكمصغرةفيلكأسنانوتبدو

قليلاتنحنىمفرغةأنابيبالأصدافوت!ك.الفيلسن

الجانبين.منمفتوحةوهي،الأطرافأحدعندوتستدق

المحيطاتقاعفيالطينأوالرملفيالأصدافهذهتوجد

قريباالانواعبعضتوجدبينماالعالما.منعديدةأماكنفي

المحيط،قاعفىعميقاأخرىأنواعوتحفر،الشاطئمن

الماء.شيأررقيقةاأطرافهاوتظهر
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الأصدافمننوع005حواليعلىالعلماءتعرف

اللونأبيضمعظمهااسم،-5أبينطولهايتفاوتالسنية

وأجملها،صفرةأوحمرةأوخفمرةبعضهايعلوولكن

داكنأخضرلونذوالفلبينفييوجدنوعالإطلاقعلى

الزرقة.إلىتميلوأضلاع

منوالصبيدالحباريملك.والحباراتالاخطبوطات

حيث،الجسمداخلأصدافاالبحريةالحيواناتهذه

صدفةالحبربصبيدأيضايعرفالذيالصبيدلدى

خفيفةالصدفةوهذه.الجسمداخلجيريةداخلية

لجسمقويةدعامةفهيذلكمنالرغموعلى،وإسفنجية

طولهاصدفةالحلزونيةالصدفةذيالحبارولدى.الحيوان

تشبهجسمهمؤخرةفيمباشرةجلدهتحتسم52.

الشاطىءإلىالأمواجتجرفها،الحلزونيةالخروفقرون

وليس.المداريةالبلادفيالشواطىءفىتوجدحيث

.أصدافللأخطبوط

صدفةهيالمعروفةالمجموعةهذهأصدافأكثرولعل

،اللؤلؤيالنوتىأيضاتسمىوالتى،الغرفذاتالنوتي

سابقتها.منأكبرغرفةكلالغرفمنالعديدمنوتتكون

جميعمنبإحكاممغلقةالغرفتلكمنغرفةوكل

الخارجية،الغرفةعدامارقيقةجدرانبوساطةالجوانب

الصدفةهذهولدىالرخو.النوتىحيوانجسمحيث

بينماالبنيباللونمخططشاحبأصفرلونالحلزونية

حتىالنوتىأصدافتنمو.البراقةاللالئبأممبطخةغرفها

مناطقفيبكثرةالنوتيحيوانويوجدالقطر.فيسم25

.الهادئالمحيطغربي

واحدةصدفةالمغامرأوالورقيالنوتيحيوانيمللث

ليسولكن،الغرفذاتالنوتيصدفةتشبهرقيقةورقية

هىوإنماإطلاقا،داخلهاالحيوانيعيشولاغرفبها

وتحملهافيهابيضهالتضعالأنثىتبنيهافقطللبيضكيس

تعيشالماء.فيلتطفوتدعهاثم،البيضيفقسحتى

فيالدافئةالمياهسطحعلىالورقيالنوتىحيوانات

المدارية.البحار

قطعثمانىمنالخيتونصدفةتتكونالخياتين.

محيطجلديبحزاممعاوتربطبالصفائحتعرف،متحركة

منالحيوانتمكنالصفال!بينكمفصلاتسمل

أيضاالخيتونأصدافتدعى.بسهولةوالحركةالانحناء

دروعوكأنهاتبدولأنهاوذلكالزرددروعأصداف

طولويبلغالبحار،فىبالصخورالخياتينتلتصق.صغيرة

فهوحجماأكبرهاأما،سم5.2منأقلأنواعهابعض

الهادئألمحيطشواطئفييعيشالذيالنجميالخيتون

طولهيصلحتىينموقدوالذي،الشماليةبأمريكا

دممم.03إلى

وحفظهاالأصدافجمع

منذالمفضلةالهواياتمنالأصدافجمعكان

الهوايةهذهازدادتولقدعشر،التاسعالقرنمنتصف

وتباع.الماضيةالقليلةالسنواتفىجداكبيرةبصورة

بيعمحلاتفيالعالمأنحاءجميعفيالآنالأصدأف

الأكشاكوفى،المركزيةالأسواقوفي،والتذكاراتالهدايا

فيالهوايةهذهشسببقدولكن،الشوأطئعلىالمقامة

تناقصإلىيؤديممالأصدافهاالرخوياتمنالكثيرقتل

.بالانقراضتهديدهاإلىيقودكا،رهيببشكلأعدادها

علىقليلتأثيرالأوائلالأصدافجمعلهواةكان

المشاكلمتظهربدأتولكنجميعها،الرخويات

منكبيرةأعدادتجمعوالانتجاريا،الهوايةتلكاستغلال

هذا.بحريةتحفابوصفهاالحجمكبيرةالملونةالأصداف

ألوانهابريقعلىمحافظتهاحسبعلىالأصدافوتثمن

ثمومنتشققها،أوتكسرهاعدمحيثومن،الأصلية

الحية،الحيواناتمنالأغراضلهذهالأصدافغالبيةتجمع

أصدافهاتتعرضالرخوياتموتبمجردلأنهوذلك

.والتياراتالأمواجبوساطةللتكسير

الأصدافلجامعيالقيمةذاتالأصدافأغلبتأتي

وتجذب.المرجانيةالشعبمنخاصة،المداريةالبحارمن

بألوانهاالأصدافوجامعيالناسعامةالأصدافتلك

أكثرسنوياوحدهاالفلبينوتصدر.المغريةوأشسكالهاالجذابة

الدولوأهم،الزينةأصدافمنمتريطن000/2من

أقطارمنوكثيروالهندالمكسيكأقطارالأخرىالمصدرة

يسهل.الهادئوالمحيطالهنديوالمحيطالكاريبيالبحر

الصخرية،المياهفيالمعتدلةالمناطقأصدافعلىالحصول

تلكولكن،السواحلفىوالجزرالمدمناطقوفي

بحرية.كتحفتباعماقليلأالأصداف

وجزروكينياوالفلبينأستراليامثلمناطقسجلتوقد

غيرتجميعاالأمريكيةالمتحدةبالولاياتوفلوريدامميشيل

شارفلقدحتى،شهرةالأكثرالأصدافلأنواععادي

وفي،فيجيجزرفيالانقراضعلىالضخمالملزميالمحار

الصدفىالسمكيجمعكما.الفلبينجزرمنأجزأء

أفخرمنيعدالذيللحمهوذلكغذاء،ليستخدمالضخم

التيرتونحيوانأصبح.آسياشمرقيجنوبفيالأطعمة

المحيطجزرسكانلأنوذلكجدا،نادراالجميلالضخم

تقليديا.بوقاصدفتهلاستعمالبكثرةيصطادونهالهادئ

بينكبيرةشهرةذاتالبريةالقواقعبعضوأصداف

المداريةالبريةالقواقعمنكثيراإنحيث،الأصدافجامعى

الشجرةوقوقعالمانوسيالخضراءالشجرةقوقعمثل

،والزخارفالتلوينرائعةأصدافذاتالهاوايالخضراء
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المصراأحاديةالرخويات

يماححمف

دلفنيولاصدفة

اعادئاعرهـالمحيصأحو!

ائفس،،خحم

-كوباالشرقشجرةقوقع

لبطليودرا

أورالآاحرر

!سكاو

الطسلححبم!ح!

الشوقىالقمرقوقع

المتحدةالولاياتسواحل

الأطلسيعلىالمطلة

العلياالتجاريةالصدفة

ا!ادئاالمحيطعر!وحمو!الهمديالمحيط

!ل!

الاالحالص

النمريةالصدفة

الهادئالمحيطعر!حمو!الهمديالمحيط

!ض*8،-*ء

محس"-خت!*لأ7اي!سفلىصالحاب

المنسوخانحروط

وحمو!ا!دياالمحيط

.الهادئالمحي!أغر!

روا!يستك

الحاملةالمدفة

يوريلمداحا!سوا

الصيسلححمحرو

ايخامزيونصدفة

الهادئالمحيصأع!بمماساحل

الملكىالمريق

ا!سيكإلىلماسائهادئاالمحيط!اح!!

الص!اور!ك

ارلاإت!واحلالأعسرالولك

الأطلسىاعلىاططلةاطتحدة

الطسالحم!ى

التاجمحارة

فلوريداعربساحل

شطبسالححم



245الأصداف

المصراعأحاديةالرخويات

الطىالححمص

(الرخويات)منالنهربلح

الأمريكيةالمتحدةللولاياتالداخليةالمياه

الطحيهسالححمئيا

شروقيتلين

العربيةالهندحزر

الطحبسالحمتلت

الباسيفيكيالشائكالمحار

الهادئالمحيطعلىالمكسيكساحل

اشيمالححمص!

(الرخويات)منالبحربلح

الهادئالمحيطشمال

الطعىالححم!!

مروحيرمحا

الهادئالمحيطغربجنوب

اليمالحح!تك

الملكيالمشطفينوس

الكاريبىالبحر

النوتيةالصدفة

المطوقالنوتي

الهادئالمحيطغربجو!

خيتونيةقوقعة

الغربيةالهندخيتون

الغربيةالهندجزر

الط!يعيالحمئلتا

السنىالصدف

الفيلسنصدفة

والفلبيناليالانجزر

اليمالحح!
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الشجرةفقو!.جدامحدودةمناطقفيتوجدأنهاإلا

بابوافيمانوسجزيرةفيفقطيوجدالمانوسيالخضراء

الهاوايالخفهراءالشجرةقوقعينحصربينما.الجديدةغينيا

الأوديةبعضفيمنهجزءويوجدفقطالجزربعضفي

يقللمبالثيهابصورةالأنواعهذهجمعفإنولذا.فقط

منالألوفمئاتجمعتولقد.كبيرةبصورةأعدادهامن

مماعشر،التاسعالقرنأواخرفىهاوايجزرأشجارقواقع

المحليةالأشجارقواقعأنواعمننوعا22انقراضإلىأدى

مهددآخرنوعا91هناكأنكماالجزر،إحدىفي

علىالمفروضالحظرمناشغ!اعلىوذأسك،بالانقراض

.الآنالمناطقتلكمنالجمع

البرية،مثيلاتهامنأفضاأسحريةاالرخوياتحظكان

الانويدرس.الانحتىبالانقراضمهددةأجستإنهاإذ

الأصدافتلكجمعح!إمكانيةقطارالأمنكثير

وموريشيوسأستراليامثلالأقطارابعضوفي.تجاريةبصورة

أماخاص،بترخيصإلاجهـإلأصدافلايتموسيشيل

عحهايبحتالتىالنادرةالقواقعمرالمانوسىالخضراءالشجرةقوقع

.الجديدةغينيالابوافىمانوسجريرةفىويوجدالهواة

بمكانالصعوبةمنقطعيا.فممنوعالنادرةالألواعجيم

،الهاديالمحيطأقطاربعضفىتماماألاصدافجمعحظر

علىكبيرةبصورةيعتمدالبلادتلكاقتصادلأنوذلك

تمنعقوانينالبلادتلكأصدرتفقدولذلكاللؤلؤ.تصدير

مع!ت.حجمذاتأصدافجمع

الأصدافتظلأنيمكنالمناسإت،والتدبيروبالعناية

واللؤلؤالأصدا!صناعتيفإن.للإنسانالثرواتأهممن

ماليا،دخلاالمداريةالأقطارابعضفىالفقراءعلىتدران

الولاياتاستيرادازدادوأغد.إليهالحاجةأشدفيهم

فىالأصدافصناعةمن-الأساسىاهسشهلك-المتحدة

فإذا،وعليه.العشرينالقرنمنوالثمانينياتاسمبعينيات

بالنسبةالعيحقمصادرتهددتتماما،الأصدافااحتفت

شجعتفلقدولذلكجمعها.علىيعيشونالذينلهؤلاء

الصناعاتتلكتنظمبرامجوضععليالأقطارتلك

الجمعوتأثير،المجموعةالأصدافلاعدادالدقيقةبالمتابعة

.الرخوياتأعدادعلى

منأنواعاتبيعالساحليةالاستوائيةالمناطقفىالأصدا!ىلعحوايت

المحار.أصدا!بينهامنالأصدا!ا

الصدفاتمئاتم!مصموعةأطمصابيحومطلاتأستراليا.!ىبرزبينفيالج!!()إلىللصالو!أوعيةلتستحدمتباعالمللزمىالمحارصدفات

آمسيا.شرقجنوبفيتاعالتىالتمائعةالموادمنوهىاليسار()إلىالصغيرة
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الضغطيقللمما،خاصةمزارعفيالرخوياتتربيةويمكن

بنجاحتمفقد،المثالسبيل.وعلىالبريةالتجمعاتعلى

ومحاراتالهادئالمحيطمنالضخمالملزميالمحارتربية

حتىأرضيةخزاناتفيالكاريبيالبحرمنالملكيةالأذن

أماكنإلىذلكبعدتنقل،معقوللحجمأصدافهاتصل

الطبيعيلحجمهاتنموحتىتتركحيثالبحرفىمحمية

المتكامل.

الأصداففوائد

أدواتأهممنالأصدافوالبرلقاللونجعللقد

أجحرابلحأصدافالمهرةالصناعويقطع،والحليالزينة

الأخرىاللالئأموأصداف،العذبةالمياهفىالموجودة

يعرفأنيقترتيبفيبالجواهرمرصعإناءقمةتشكلذهبيةصدفة

بيكليوسي.روزإلاءباسم

جماحيلتشكيلالفضةمعالبراتةاللالئأممنمؤلففراشةدبول!

الملودين.الفراشة

مأالمهرةالعماليستخدمكما،لؤلؤيةأزرارامنهاكوأليصف

العلبلتزيينالمحاروأصدافالبحرأذنأصدافمناللالئ

وينحت.الموسيقيةوالالاتالحلىفيهاتحفظالتيالفاخرة

الأصدافمنكثيرفيالكاموتسىبارزةنقوشاالفنانون

وبعضالأذنمحاراتوتستعملحليا.منهاليصنعوا

ومثبتاتللشمعداناتقواعدجليهابعدالكبيرةالأصداف

الصغيرةالأصدافمنكثيرأالفنانونيجمعوقد.للأوراق

وأوالدمىالحيواناتكأشكالويهيئونهابعضابعضهامع

.أخرىجذأبةأشكالعلى

فيتساعدهمحيثالأصدافأحياناالعلماءجستخدم

الأصدأفالذرةعلماءيعرضفقد،أبحاثهمبعضرا

كما.الإشمعاعاتتلكاثارلاختبارالذريةللإثحاعات

فيبعفالأصدافعنالنفطعنالمنقبونيبصشظ

أعماقكانتالأماكنتلكأنلتنبئهموالبراريالصحاري

النفطحقولأنوالمعروف.الأزمانغابرفىمحيطات

المناطق.تلكمثلفيتنشأماغالباالواسعة

أصداف،التاريخقبلماعصورفياستخدمترقد

الفينيقيوناسقخرجنقودا.المسننةوالأصدافالودع

وكانواالبحريةالخريققواقعمنقرمزيةصبغةوالرومان

منأغلىالصبغةبتلكيصبغالذيالقماشأنيعتقدون

الأصدافالأمريكتينفيالحمرالهنودواستخدم.الذصب

الوبتمعقدالشماليةأمريكاهنودنحتحيثكنفود،

المحارأصدافمنونقودا،للزينةيستعملونهكانواالذي

يذالبحريالقوقع،الولكأصدافومنالكبير،الملز!3ب

المحيطشمواطئفييعيشوالذيالعقد،ذاتالأصداف

الشمالية.أمريكافيالأطلسي

الرقيقةبلاكوناجنسمنالمحارأصدافت!ستخدم

تلكتقطعحيثللنوافذزجاجاالفلبينفيجداالشفافة

الخشبيةالأفاريزبمقاييسصغيرةمربعةقطعاالأصداف

ثم،الأصدافمنالمربعاتتلكفيهاوتثبتالصغيرة

امشخداماتالان.وتتعددكبيرةنوافذلعملمعاتجم!!

منالكثيرتصنيعفىتدخلحيث،الأصدافتلك

والصوانىوالصناديقالشمعداناتمظلاتمثلالأشياء

.لأمحلباقوا

الدراسةمعينات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

نهايةفيالمردقةالعلاقةذاتالموف!وعاتوقائمةالرخوياتانو:

الاتية:المقالاتمراجعةيمكنكما،المقالذلك

المائيةالسلحفاةرةالأحفو

القشرياتالإلئاأم

للؤلؤاتمياصرلدا

رعلمدالزرا
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الموفموعصرعنا

الأصدافتتكونكيف

الرخوياتأمدافأنواع

اطصراعأحاديةالرحويات-أ

اطصراعثائهالرحوياتب

الأصداهـالسمية-ج

واررهـاتالأحطموطاتا-د

تيرالحياهـ-

وحفظهاالأصدافجمع

الأصداففوائد

؟المصراعأحاديةما-أ

؟الأصدافاأكرما-2

الرحويات؟أصدافلعالبيةطمقة-كم3

؟المحارياتعلمما-4

الأصدا!؟اتكوير!ىاسقواقعواالملزميالمحاريمدأمقى

اصاءاللازمةاطعادرعراشحوياتتتحصلأي!مر-6

فها؟صداأ

اممتاح؟لقىالبفليموسحيوادصدفةشكلما-7

اصمي!؟اسرأصدا!أجاناالمسسةالأصداثتسحىلمادا8

صدمته؟الورق!تيحيوانيستعحلكيف9

؟هـ،643-؟)إسحاقأبو،الإصطخري

إسحاقأبوالفارسيمحمدبنإبراهيمم(.579-

أهلمنرحالةجغرافي.الكرخيلهويقالالإصطهخري

والشامالعرببلادفىكثيراسسافرالوسو.لايرانإصطخر

كتابله،الأطلسيالمحيطوبلغالهند،بلادوبعضومصر

والممالك،المسالكأوالاقاليمصورلعنوانالجغرافيافى

إقليماعشرينإلىالإسلاميالعالمالإصطخريقسموقد

زارهاالتيالأقطارالإصطخريويتناول،جغرافيةمنطقةأو

والمحاصيلوالمسافاتوالمدنالحدودعنفيتحدثبالتفصيل

وقد.الإقليمسكانوأجناسوالصناعةوالتجارةالزراعية

أبوزيدكتبهبماالأقاليمصوركتابهفيالإصطخريتأثر

البلدانمعجمكتابهفيالحمويياقوتنقلوقد،البلخي

.الإصطخريعن

)الجغرافيا(.والمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

هـ،)244-328أحمدبنالحسن،الإصطخري

الإصطخرييزيدبنأحمدبنالحسنم(.858049

وقاضيىعصرهأبناءمنأممثيراعليهدرس.عالمالشافعي

منعظيمةبلدةوهىإصطهخر،إلىينمسب.بالنزاهةعرف

العلماء.منجماعةمنهاخرجحاليا()إيرانفارسبلدان

عددعليهوتتلمذ.عصرهفيالشافعيةكبارعنالعلمأخذ

الحسنأبوقال.مرموقةعلميةمكانةلهوكانتالعلماء.من

أدرسأنيستحقمنبهايكنلمبغداددخلتلما:المروزي

ولي.الإصطخريلعمعيدوأبوسرل!بنالعباسأبوإلاعليه

النزاهة،فيغايةفكانبغداد،حسبةوليكماقم،قضاء

كتابأش!ها:كثيرةمؤلفاتله.العدلعلىوالحر!ه!

والمحاضروالوثائقالشروطكتابالكبير،الفرائض

فيألفماخيرةمنأعتاباهذاأنويعتقد.والسجلات

القضاء.فيالوأسعةوخبرته،علمهسعةفيهظهرأعضاء،أ

لبغداد.توفي

والصوء(.الأا!الىاديراعلاقة)1اللونانظر:.الأص

شياليفىادغاباتيصكنمغردطائرالحلوأصدر

حجمهيصلحتىالطيور،منالنوعهذاويكبرأمريكا.

المناطقفيالطورهذهوتعيشالصغير.العصفورحجمإلى

بينالاختفاءتستيمحيثالمستمقعاتأو،الرطبةالخضراء

الزيتوني،ظهرهبلونالطائرهذاويتميز.الطويلةالأدغال

الذكروجهوعلى.فاتحةبصفرةالمشوبةالبرتقاليةورقبته

الطورهذهوتقيم.أبيض!ضارذوأغماعاوهذاأسود،قناع

عادةوتضئالأنثىفوقها.أوالأرضرمنبالقربأعشاشها

.بيضاتأربع

أصفرعصفورمننوعاعشراثنيبينالعلماءميز

والحجم.اللونحيثمنالمجموعاتهذهوتحتلف!،الحلق

أونتاريومنتمتدمنطقةداخلالحلقأصفرعصافيروتعيع!

وتمضي.المكسيكحتىجنوباآلاسكاشمرقيوجنوب

منالممتدةالمنطقةفىعادةالشتاءفصلالطيورهذه

أمريكا.وسطالخلئحتىولايات

أكبر،الحلقأصفرسلالةمنوهوالبلدينج،طائريعتبر

يوجدكماالأصفر،باللونالسفلىأجزاؤهوتتميزحجما.

فىويعيشالذكر.للطائرالأسودالقناعفوقأصفركنار

بالمكسيك.كاليفورنيافيباجا

الرطبةالأماك!فىويعيشالصسير،العصفوريشمهحجمهالحلقأصفر

لسهولة.الاحتفاءيستطجعحيت،الطهويلةالأدعالبين



924الدينشمسالأصفهانى،

امتدادعلىويعيش،صفراوانطويلتانساقانلهالقدمينأصفر

.والمستنقعاتوالبرك،الحتمواطئ

طيورمننوعينعدىيطدقاسمالقدمينأصمر

وأرجلوبيضاءسوداءعلاماتبوجودوتتميز.الشواطئ

والمستنقعاتالشواطئطولعلىويعيشصفراء.طويلة

الجزءفيأعشاشهاوتوجدالربئ.أثناءشمالأطيرانهخلال

مابقدرالشتاءفىوتطير.الشماليةأمريكامنالشمالي

الجنوبية.أمريكافي،تشيليجنوبإلىتستطئجنوبا

ويبلغ.فقطالحجمحيثمنالطائرهذانوعاويختلف

طولمتوسطيصلبينماسم،04نوعأكبرطولمتوسط

أردغالطائرويضع.سم25منأكثرإلىلوعأصغر

.الصفرةإليضاربأسمرأوبرتقاليأصفرلونها،بيضات

الذيالامر،الفلوتصفارةيشبهصوتاالطيوروتصدر

يسهلوبالتاليلجذبها،يقلدونهاالصيادينيجعل

شائعة.الانأصبحتحالياحمايتهاتمتوقداصطيادها.

سكانهاعددإيراد.مدنأكبرمنإ!ن

منالغربيالأوسطالجزءفيوتقع.نسمة106/269

.زابندهنهرطولعلى،إيران

بكثرة،أصبهانباسمأيضا،وتعرفإصفهانتشتهر

المدينةوقلب.الإسلاميةالعمارةآثارمنوغيرهامساجدها

الموجودةالكثيرةالجميلةالأبنيةبينومن.الإمامميدانهو

الزرقاء،القبةذوالروعةالبالغالإماممسجد،الميدانحول

الإسلاميةالعصورفيالإسلاميةللعمارةبارزمثالوهو

علىاللهلطفمسجديقوم.كذلكإيرانانظر:.المزدهرة

مزخرفانالداخلىوجزؤهالشهيرةوقبته.الميدانطول

وبرسومات)الفخار(المحروقالطينمنالمصنوعبالقرميد

علىإصفهانفىالصناعيةالمنتجاتتشتمل

،الميدانقربمغطىكبيرسوقوفى.والصلبالمنصوجات

اليدويوالقرميداليدويةالمصنوعاتببيعالتجاريقوم

.الأخرىالموادمنوغيرهاوالسجاجيدالطلاء

يعرفولا.القديمةالعصورإلىإصفهانتاريخويرجع

لبلادالمسلمينفئالعربقبلتاريخهاعنالكثيرالشيء

شاهحكمالسالغالقرنأواسطوفي(.الان)إيرانفارس

عامإلىام895عاممنإصفهانمنفارسبلادعباس

وحول،العامةوالمبانيوالقصورالمساجدوبنى،ام962

جميلة.مدينةإلىإصفهان

بعدأم772عامفيإصفهانعلىالأفغاناستولى

وقدوالانحدار.الأفولطريقفيالمدينةومضت.حصارها

-أم)259منبهلويشاهرضاحكمأثناءالمدينةانتعشت

الحديثةالصناعاتمنكثيرإنشاءفيشرعالذيأم(149

الحين.ذلكفيفيها

الفرجأبوانظر:.الفرجأبوالأصفهالي،

عفهاني.الأ

هـ،974-)674الدينشمسالإصفهاني،

أحمدبنالرحمنعبدبنمحمودأم(.2761-348

)علومبالعقلياتعالمامفسراكانالثناء.أبومحمدابن

ذلكفيإصفهانوكانتبها،ونشأبإصفهانولد(.المنطق

علم،بيتمنالإصفهاني.كانمشهورةعلممدينةالوقت

إلىرحلثم،ولدهتعليمبنفسهويتولىعالماأبوهكانفقد

بابنوالتقىللعلمطلبادمشقإلىورحلبهاوتعلمتبريز

اسكتوا:مرةلتلاميذهقالحتىاحترامهفيبالغوقدتيمية

البلاددخلماالذيالفاضلهذاكلامنسمعحتى

ودرس.والتلاوةللتدريصرالأمويالجامعيلازم.وكانمثله

لماالشريفينالحرمينعلماءمنواستفاد.الرواحيةبالمدرسة

أرلغبغدادوزارالمقدسبيتزارهـ.472سنةحج

مدرلممةقوصونالأميرلهوبنىمصرإلىرحلثم.مرات

فقدذكيا،اللهرحمه،وكانلها.شيخاوعينهبالقرافة

كتابمنها:وجل،عزاللهكتاببعدكثيرةكتباحفظ

الثلاثةالمصادر،الميدانيأدواتالأسامي؟فيالسامى

فىالقموىالغايةالنحو،فيالكافيةللزوزني؟المجردة

منها:كثيرةمؤلفاتله.الفقهأصولفيالمنهاج؟الفقه

مطالعشرحبمالفقهأصولفيالحاجبابنمختصرشرح

القواعدتشييدبمالمنطقفيالأرمويالدينلسراجالأنوار

الدين،أصولفيالطوسيلنصيرالعقائدتجريدشرحفي

قصيدةشرحالنحوبمفيالحاجبابنمقدمةشرح

القرانسورلبعضتفسيروله،العروضفيالساوي

غيركتبولهوغيرها،الكرسيكآيةالقرآنيةوالايات

.هذه

!كأم!ترلم!فير*،-

لأ\؟!9ث!!/11

!كل!أممبمأ

صىءفي!ح!سعيه!ى7خ!س3كع!رزع!!،*
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العجليمحمدبنمحمودبنمحمدأم(.928

نائبوالدهوكان،بإصفهانولد.أصوفيفقيه.الإصفهاني

أقرانه.بزحتىالعلمطلبفىمجتهداكان.هناكالسلطنة

والصرفبالنحوالعلم،وأصولهبالفقهالعلمإلىجمع

علىالأعداءاممتولىلما.والمنطهقوالتفسيروالعروض

سراجالشيحعنأغقهاوأخذبغداد،إلىرحل،إصفهان

الدينتاجأصشيخاعنالعلوممنوكثيرا،الهرقليالدين

الدينأصشئأثيراعنوأخذاشومبلادإلىذهبثم.الأرموي

وقد.أغاهرةاإلىرحلثم،والح!صمةالجدلأصولالأبهري

الح!!اءرالأمراءاب!تموضئتقديرجعلهماالعلوممنجمع

قائمامهيباف!صان،أحصنكاقضاءث!قوصر،بقضاءإليهفعهد

"!ا!ةإكطتو!ض3.لاا!مةاللهفيلايحشىبالحة!

مؤلفاتله.الشافعيوبالمشهدالحسينيبالمشهدفدرس

منها:وغيرهابمصرأ!لماطلبةمنكبيرعددبهاانتفع،كثيرة

المطلبغايةبمالرازيللفخرالفقهأصولفىالمحصولشرح

أغقهاأصولعلم:الأربعةبمالعلومفىالقواعدبمالمنطقفي

.بالقاهرةتوفي.والمنطقوالخلافأسديناأصولوعلم

.روبرتتشارلز،داروين:انف!إ.الأدواعأصل

احيبة(.ارذالحط)تأيراليابانانظر:.الدايكيالإصلاح

نصرانيةدينيةحركةاللوشيالدلليالإصلاح

وأدتأوروبافيالميلاديعشرالسادسالقرنفىظهرت

الحياةعلىكبيرأثرلهاوكان.البروتستانتيةظهورإنى

لاتزالبلأوروبا.فىوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسية

منالعديدإثرهاعلىوظهرت.اليومحتىملموسةآثارها

التيالجماعاتوبعض،الكبرىالبروتستانتيةالكنائس

كسبفىالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةتنافسأصبحت

.النصارىول!ء

الإصلاححركةأسباب

واقتصاديةوسياسيةوثقافيةدينيةأسسبابعدةهناك

:اللإصلاححركةظهورإلىأدت

!مبقتالتيأضلاثةاالقرونشهدت.الدينيةالأسباب

نأفبعد،والكنيسةأوروباملوكبينصراعاالإصلاححركة

سعى،المدنيينالح!صامعلىمطلقةسلطةللكنيسةكانت

اضصهدأأنالأمروبيز.المدنيةسلطتهمااسعتردادإلىالملوك

معينة،لفترةروماتركإلىأجابااولجأالبابا،الملوكبعض

هذهشهدت.حصماالكنيسةسلطةمنأضعفصالذيالأمر

بينهمفيماوتنافسا،الكرادلةبنداخلياصراعاأيفهماالفترة

أجابوية.امنصبحول

كثيرةمفاسدالفترةهذهفيظهرتأنهإلىإضافة

النصارىالدينرجالبننياأولاعلىوإقبالالكنيسةداخ!

المناصببيعطريقعنالأموالجفاامحتغلواالذين

بناءفيالأموالهذهوامشخدام،الغفرانوصكوكالكنسية

الذيالأمرالدنيا.ملذاتفىوالانغماس،الفخمةالقصور

تولىوقد.الدينيةومكانتهاحيةالررأممنيسةاسلطةأضعف!

هسوجونإنجلترا،فىوي!سلفجونمثلالمصلحينبعض

تلكضدوالوقوفالممارساتانتقادوغيرهمابوهيميافى

الذيالوقتوفيإيقافها.ايستصيعوألمولكنهمالمفاسد.

العامةبينينموبدأ،الروحيةقيادتهاأس!ضيسةافيهأهملت

الشديدالقلقمننوعاولدأصذياالأمراعمية!؟دينىشعور

الرالكلشرالقرنينخلالأ!دينييناورؤسائهماأ!امةال!!

.الميلادي!تعشروالحامس

القرنبدايةمنذالغربفىظهر.الثقافيةالأسباب

دعتالتيالنهضةبحركةمايعرف،الميلاديعشرالرالغ

وتاريخهاآدابهاودرالمسةالقديمةبالحضاراتالاهتمامإلى

نإإذ،النصرانيةعلىكبيرأثرلذلككانوقد.وفلسفتها

العلماءمكنواليونانيةالعبريةمثلالقديمةباللغاتالاهتمام

لهاكتبتالتىاللغاتفىالمقدسةالنصوصقراءةمن

كيفالعلماءعرفالمبكرةالنصرانيةالفترةوبدراسةأصلأ،

الطاعةاختراعأن.كماالقرونحلالأحضيسةاتغيرت

نأ،الدينرجالغيرمن،الغربيينمن!ضيرام!شالمتحر!سة

أضقافة.واالتعليممنحظاينالوا

سبقتالتيالفترةشهدت.السياسيةالأسباب

سلطاتهممنأوروباملوكتو!ميعالإصلاححركة

وأصئوالإمبراطور.الباباسلطةمقابلفيالسيا!عية

ونظموا،قوةأكثروأممبانياوفرنساإنجلترافىالملوك

لديهمالباباوأصبح.جيوشهموبنوا،الماليةشؤونهم

علىنفوذولالهلامميطرةأجنبيةلدولةسياسيقائدمجرد

الملوكبعضانفصلالإصلاححركةبدايةوبعد.أقطارهم

البابا.سلطةعنتماما

خلالأوروبااقتصاد.كانالاقتصاديةالأسباب

كانواالناسومعظم.زراعيااقتصاداالوسطىالقرون

عشرالثانيالقرنوخلال.صغيرةقرىفييعيشونفلاحين

إيطاليافيلاسيماوتكبر،المدنتتكونبدأت،الميلادي

المدنثروةإثرهاعلىنمتتجاريةكةحروبدأت.والنرويج

المحليةالإقطاعيينإدارةفرفضت،مستقلةوأصبحت

الملوكإلىوالأثرياءالتجارولجأ.الألمماقفةوسيطرة

مجتمعة،الأسبابهذهأدتوهكذا.للحمايةوالإمبراطور

الدينيةومكانتهاسيوتهاوفقدانالكنيسةضعفإلى

الجماهير.علىوأثرها
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اللوثريالإصلاححركةنمو

حركةبدأتأم(.أ-546)483لوثرمارتن

13وفينفسها.الكاثولي!جةالكنيسةداخلالإصلاح

لوثرمارتنالراهباللاهوتأمشاذقام،أم517أكتوبر

،الغفرانصكوكبهاهاجبمالتيمبادئهعنبالإعلان

نأيمكنالإنسانأنوأعلن.الكنيسةمفاسدوفضئفيها

يناقضاعتقادوهو.بالمسيحالإيمانخلالمنالخلاصينال

طريقاالصالحوالعمل،الإلهىالفضلبشأنالكنيسةتعاليم

.والخلاصللنجاة

وعدهلوثرطردالعاشر،ليوالباباأعلنلذلكونتيجة

الخامسشارلالإمبراطورأمرلذلكوتبعامارقا.

فىلوثرفأجاب،آرائهعنبالرجوعلوثرمجلسهوأعضماء

وأالمقدسةبالنصوصاقتنع"مالمقائلاشهيرخطاب

التىالمقدسةبالنصوصملتزمفأنا،الصريحالعقل

اللهلكلمةأسيرهوالذيضميريعلييمليهوبماأوردتها

ماغالبافهؤلاءوحدها،ألمجالعرأوالبابافيأثقلالأني

أمشطئولنأستطيعلاأنا.أنفسهمويناقضونيخطخون

نأصدقاولاصحيحاليسلأنهشىء،أيعنأرجعأن

غيرأفعلأنأمشطيعلاأنا،ضميرهالإنسانيخالف

".ذلك

خروجتعلنوثيقةوقعأنإلاالإمبراطورمنكانفما

ينالأنكيرمنقتلهشخصلأيوتبيح،القانونعنلوثر

بسط،الحكيمفريدريكهوسكسونيا،أميراولكن.عقوبة

عاموفاتهحتىحركتهقيادةفيلوثرفاستمر،حماشهله

.ام546

مناعترافاونالت،انتشرتاللوثريةالحركةولكن

الحركةدخلتلقد.أم555عامالمقدسةالإمبراطورية

فيللدولةالرسميالدينوأصبحتم،0521عامالسويد

.ام536عامالدنمارك

هولدرشققادالعماد.بتجديدوالقائلونزوينجلى

فيالدينيال!صلاححركةام(532-1)484زوينجلي

السويسريةللكناشإلهاممصدرأفكارهوكانت.سويسرا

فيولوثرزوينجلىتقابلأم952عاموفي.البروتستانتية

وجودتفسيرحولاختلافهماليناقشاألمانيافيماربورغ

القربانهذالوثرعدوقد!!الربانيالعشاءفيالمسيح

وهو.الناسعلىالربكرمخلالهمنيظهروسيلةالمقدس

يعدبينماوالنبيذ.الخبزفيحقيقةالمسيححضوريعتقد

ممبقت،نحمعلىللهشكرصلاةالقربانهذازوينجلى

رمزمجردوالنبيذالخبزيعدوهو.الإنجيلخلالمنلاسيما

أولإلىبينهماالخلافهذاقادوقد.ودمهالمسيحلجسد

البروتستانت.صفوففيكبيرانشقاق

هدهتعكس.الديسيةلوثرمارتنتعاليميلحصأوجسبيرجاعتراف

الإمبراطوريةإمبراطور،الحامستشارلزعلىالاعترافقراءةلحظةالصورة

.أم053عامالتحتريعىالمجلسانعقادأثناءالمقدسةالرومانية

علىساعدام(564-)9015.كالفنجون

جهودهووجهولعمويسرأ،جنيففىالبروتستانتيةتأسيس

أوروبافيالأخرىالدولومواطنيالفرنسيينلتحويل

الأسه!كالفنتعاليموضعتوقد.البروتستانتيةإلىالغربية

بإدارةالشيوخمنمجلسيقومالتيالمشيخيةللكنيسة

البروتستانتيةتعاليممنظمةبطريقةكالفنوقدمكنائسها،

عاممرةلأولنشرالذيالنصرانيالدينمبادئكتابهفي

الهجنوت.فرنسافيكالفنأتباعسميوقد،ام536

قمعأسبانيامنبدعمالكاثوليكفرنساملوكحاولوقد

عاميبينالدينيةالحروبمنسلسلةفيالهوغنيين

ولكن،منهمالالافوقتلأم،895أ-562

فرنسا.فيحتىدينيةأقليةاستمرتالبروتستانتية

اللإصلاححركةأسستإنجلترا.فيالإعحلاححركة

فىالمباشرالسببكانوقد.الدولةطريقعنإنجلترافى

كلمنتالبابارفضالكاثوليكيةالكنيسةعنإنجلتراانشقاق

نألوثرمارتندلعتالتيالرئيسيةالأسبابأحدالغفرانصكوكبيع

صكوكيبيعونوهمالكنيسةمدوبيتوضئالصورة.الكنيسة!احم

الصليب.علىبالبيعالخاصالبالاتعميدعلقالغفراد.
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كاثرينالأولىزوجتهمنالثامنهنريالملكزواج،السابع

نآمنالزواجالملكأرادوقدابما.لهتلدلمالتيالأرجوانية

للعرلق.وريثاأ،تنجبأنأملعلىبولين

مميادةقانودالإنجليزياشبرلمانأجازأم534عامفي

ظلوقدإنجلترا.فيالكنيسةرثيسالملكأصئبهوجبه

ولكن.الأساسفىح!اثوليكياالثامنهنريالملك

.السادسإدواردابنهعهدفيكثيراتقدمتالبروتمستانتية

(م13016)8ءهالاولىاليزاليثالملكةوأسست

بعدفيماعرفتالبروتستانتيةمنمعتدلآشكلا

بالتطهيرورن.كالفنجونأتبإعسميوقد.بالأنجليكانية

الأساقفة،يديرهاأسقفيةلانهاالإنجيليةالتطهيريونعادى

ال!ضيسةلإدارةالمشيحيأصش!صلاالتطهيرييفضلبينما

اضصارى(.االشيوحكبارجانب)من

:نظامأغي!كاتعاكيمالو!سرجورقدمأس!صلنداوفي

س!صلنديونالأاتخذم0561عاموفي.المشيخيةالكنيسة

علىأيرلنداإنجلتراأجبرتوقدللدولةديناالبروتستانتية

ظلواالأيرلندلينوأممن.للدولةديناالبروتستانتيةتبني

أيرلنداالبروتستانتاستعمر.للكاثوليكيةمخلصين

الكاثوليكبينالصراعولايزالبألستر،المعروفةالشمالية

.اليومحتىفيهادائراوالبروتستانت

اللوثريالدشيالإصلاححركةنتائج

الإصلاحلحركةنتيجةأوروباانقسمت.الدينيةالآثار

اكبروتستانتيةوالأقطار،الجنوبفيالحاثوأجكيةالأقطارابين

مناطةىفيكثيرةبروتستانتيةطواثفنشأت.الشمالفي

المتنوعةالدينيةالحياةتلكأوجدتوقدأوروبا.منعديدة

ضميرلأهميةواحتراماالدينيالتسامحمنروحا

انظر:.المضادةالإصلاححركةأثارتالفرد.كما

المفاد.الإصلاح

كناث!تألحيسأسهم.والاجتماعيةالسياسيةالاثار

وبينما.القومياتنموفيإنجلترا،فيحصل،كماالدولة

الحكوماتودعمالمحافظةإلىتميلاللوثريينمناطقكانت

أقليةالبروتستانتكانالتىالكالفنيينمناطقفإن،المركزية

حقأجلمنوتجادلالديمقراطيةدعمإلىتميلفيها،

الملك.ديكتاتوريةمعارضةفىالمواطنين

العالمفيالحياة،البروتستانتمنوعيرهلوثر،عدوقد

فيوالمشاركةالأسريةالحياةعدوا،كماالعقيدةلعملمجالأ

تقدلسعلىالبروتستانتأكدمثاليا.عملاالاجتماعيةالأنشطة

والحياةوالكفاحالجدوشجعوا.اليوميةالحياةفيالإنساندور

البروتستانت.بأخلاقالنظرةهذهعرفتوقد.المزدهرة

ومناهجالمعرفةوطوروا،التعليمعلىالبروتستانتأكد

القديمة،والرومانيةالإغريقيةالآدابعلىالمؤسسةالتعليم

العلومفيالتقدمولكن،والتعليمللمعلمينال!جيروالاحترام

.أم064عامنحوالبروتستانتبلادفيأكبربسرعةت!ور

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

تراجم

فيليب،ميلالكتونحورأغمكاديزيدريو!،أرازمس

جون،نوكصستوماهـ،كراوكيم،تدال

حون،هسهيو،تيمرا،سلالي!ص،فييدر

جون،يكلفوت!رما،ترا!ششرهولد،يحجلىور

الإصلاحجماعات

البررتستانتالمعاهدودالعمادبتحديدئلوراغااألبحسيولى

فرقة،الوالدويةاطشيحيةاحصيسةاالأبح!ساليون

الويكلميوناطوتريوراأصيوهـيتادا

صلةذاتأخرىمقالات

عصمة،يكلدلكاتمحا!يهلسحازضا

والثلاثونالتسعةالموادعامااضلاتياحر!

دالتالملاح!!حر!

علىالغالبفييطلقكاناسما!ادالإصلاح

خلالالرومانيةالكاثوليكيةالكنيسةفيالتجديديةالحركة

منكثيركانوقدعشر.والسابععشرالسادسالقرن!ت

مثل،مصطلحاتاستعماليفضلونالكاثوليكعلماء

هذاعلىالكاثوليكيةالمحوةأوالكاثوليكيالإعلاح

فعلردةكونهمن،يتضمنهلماتفادياوذلكالاس!ا،

البروتستانتي.للإصلإح

منبعيدأمدقبلالكنيسةفيالإصلاححركاتبدات

عددبدأعشرالخامسالقرنفحلال.البروتستانتيةظهور

فيسافونارولاجيرولامومثلالنصارىالدينرجالمن

ضميربإثارةأسبانيافيخمينيسوفرانسيسكوإيطاليا،

النهضة.عصرخلالتطورتالتيالمساوئضدالكنيسة

المعتقدفيتافاتجديداأحدثتالتيالشرارةلكن

هيكانت،الكاثولكيةالكنيسةوممارساتالكاثوليكي

الحدثهذاأيقظوقدللبابا.البروتستانتالمصلحينرفض

الرأسفيالكنيسةلتطهيرالكاثوليكعندالحماس

.غيرهإلىنزولأثمبالبابابدءاوالأعضاء

عامالمنصبتولىالذي-الخامسأدريانأجابااوصف

كانتكماالكنيسة-التاليةأ!سمةافيوفاتهحتىأم،22ء

بصراحةنعترف"نحن:بقولهالبروتستانتيالإصلاحقبل

خاصة،الناسآثامبسببالكنيسةسملاضطهاداللهأن

لسنواتأنهجيدانعرفونحن،الدينورجالالأساقفة

تجمعتقدالاشمئزازتستدعيأشياءهناككانتطويلة

قدمقدسةأشياءوأن،المقدسالأسقفيالكرسيحول

وكلانتهكتقدالإلهيةالأوامروأناستعمالها،أسيء

الأسوأ".نحوتغيرقدشيء
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بنالإيمانإعادة-ا:طريفنالمضادالإصلاحاتخذ

قادةبهذاويقوم،المبادئتقييمإعادة2-النصارى

أنظمةإقامةطريقعنالدينيالحماسأثيروقد.الكنيسة

تأسيسومععشر.السادسالقرنأوائلفيجديدةدينية

ايلإصلاخأصبح،أمء34عام(!الجيزويتالمسئجمعية

واقعة.حقيقةالمضاد

إلىامء45عاممنعقدالذي،ترنتمجمعأوضح

الكاثوليكبهايجددأنينبغىالتيالطريقة،أم563عام

والإنقاذ،الرحمةطبيعةالمجلسوحدد.وعبادتهمحياتهم

والكهنوتاللقداس(،للجماهيروالتضحية،الخطيئةمن

الذيأيضاوهو.الكنيسةوسلطةالسبعةالمقدسةوالأسرار

لباساوشرع،القساوسةتدربأنالدينيةللمعاهدخول

خلاصةعلىمشتملاكتاباوأصدر.الدينلرجالكهنوتيا

إضافة.أسقفياتهمفييقيمواأنالكهانوطالب،العقيدة

نأوألبر،المدارسإنشاءعلىالمجلسفمجعذلكإلى

علىوشجع،متقشفةعيشةوالرأهبات،الكهانيعيش

العالم.أنحاءكلفىالتنصيريةالإرسالياتبعث

أشكالكلفيالكاثوليكبينالإيمانتجديدأثروقد

والهندسة،والنحت،الرسمفيالباروكحركةفمثلا،الفن

وقدالمضاد.الإصلاحمعتعريفهايجريما،كثيراالمعمارية

وفي.وعاطفيةدراميةفنيةبأعمالالحركةهذهاتسمت

رتحشاردالإنجليزالكاثوليكالشعراءقامالأدبمجال

بكتاباتساوثهويلوروبرت،درايدنوجونكراشو،

فيالروحلتلكمطابقةروحيةشعريةلأعمالمكثفة

.الأسلوب،الباروكيانظر:.المضادالإصلاح

المضادال!صلاخحركةنجاخ!فيعاملانأسهموقد

وقد.الصناعيةالثورة2-الجديدالعالماكتشاف-ا:هما

فىالكنيسةوالجنوبيةالشماليةالأمريكتيناستعمارساعد

التصنيعوجاء.النصرانيةحدودتمدأنفيرغبتهاتحقيق

المناطقإلىالريفيةالمناطقمنالكاثوليكمنكبيرةبأعداد

ومدارسأبرشياتتكوينإلىالهجرةهذهوأدت.المدنية

.متميزةكاثوليكيةثقافةتطويروإلى،كاثوليكية

الكنيسة،اللوثريالدينىالإصلاحأيضا:انظر

مجمع.،ترنتبمالكاثوليكيةالرومانية

تزيدممنالقانونعلىالخارجينلتقويمدارالإصلا!حية

أماندرجةإلىيحتاجونولاعاما18علىأعمارهم

البالغينلعزلتخصصالعادةفيوالإصلاحيات.قصوى

توفروهىسئا.الأكبرالسجناءعنالمدانينالشبابمن

إضافية.أخرىوبرامجالحرفيوالتدريبوالتربيةالإرشساد

عاما18سنتحتالقانونعلىالخارجيندورومعظم

.الأحداثمراكزأوالتدريبمدارستسمى

يتمهذهالداخليةالتدريبمدارسمناهجومعظم

فيهايبقىالتيوالمؤسساتأشهر.6-9لمدةتدريسها

استبقاءمراكزتسمىقصيرةلفتراتالشبابمنالمدانون

.الأحداث

بلادفيالإصلاحياتأقيمت،أم009عاموبحلول

اساساحاولتالدورهذهفإنالوا!!وفي.الغربيالعالم

نأإلا.عقابهمحاولتمماأكثروتربيتهمالشبابإصلاح

كماسجنا،الأغلبفىكانتالسابقةالإصلاحيات

الفعالة.البرامجإلىتفتقدكانق

آسياشرقىجنوبفييعيم!جداضخمثعبانالأصلة

وبعضهاوأستراليا،وإفريقياالشرقيةالهندوجزرالهندوفي

فىالشبكيةالأصلةوتوجد.العالمثعابينأضخممنيعد

علةالأأما.الشرقيةالهندوجزرآسيا،شرقيجنوب

أمتار.ستةمنيقربماطولهايبلغحتىتنموالهنديةالأصلة
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ولاطولآ،م9إلىحجمهايصلفقدالإفريقيةالصخرية

أمريكافيحندةالأناأفعىسوىالطولفييضارعها

الهندوجزرأمشراليافيالأرجوانيةعلةالأأما.الجسوبية

أماأمتار.ستةطولهافيبلغالهنديةالأصلةوكذلكالشرقية

وأحد.مترمنأقلفطوأ!االأصعتراليةالأطفالأصلة

،الموتحتىفريستهاتعصرعاعرة،الأصلةوثعابين

لاولكنها،الضحيةحوللإح!صامنفسهاتلففهي

منتغيرأوالضحيةعظاملتحيمتؤديلشدةتعصرها

لوق!ت!!يلدرجةالجسمبعصرتكتفىب!!،الجسمشكل

الضخمةالأصلةتأكلماوعادة.الدمويةوالدورةالتنفس

تقتلقدول!صها.الأليفةالقططمث!الصغيرةالحيوانات

يقربماتزنالتىالمتوحشةالخنازيرمثلالكبيرةالحيوانات

وقدأ!صاط!،باضحيتهاتلتهماالأصلةإنكجما.45من

.أيامعدةالهضماعمليةتستغردتى

ذاتوالا!شوائيةالوعرةالمناطقفىالأصلةثعبانيعيش

ذاتالأشجارمناطقوفيوالغاباتالغزيرةالأمطار

السباحةتجيدالأصلاتوجميع.الكثيفةالأشواك

إحداها،الصغيرةالأصلةمنأنواعثلاثةويوجد.والتسلق

وجدالذيالوحيدالنوعوهو،الحجريةالمكسيكيةالأصلة

أمري!صا.في

البيضفقسمنتنئالأصلةالثعابينجمئأنواعومثل

مائةبعضهاعندتبلغوقدكثيرا،البيضعددويختلف

الأصلةوا.يفقسحتىالبيضحولالأنثىوتلتص.بيضة

عناساتحةابالحرارةدافئاتحفضهأأوالبيضتحمضنالهندية

فىعاديغيرأمرالبيضاحتضانأنورغمجسمها.

سريعا.الفقسعلىيساعدأنهإلاالثعابين

الحية.،العاصرةالأصلة:أيضاان!

العربيةالبلادفىالبريالحيوانانظر:.الرمالأصللأ

)الثعاب!!(.

ا!اءلقفيرحيشبرر!انالعاصرةالأ!لأ

بالحيواناتالثعبانهذايتغذى.أمريكامنالحارةالاستوائية

طولويتراوح.الطويلبجسمهيعصرهاأنبعديقتلهاالتى

وقدأمتاروأربعةثلاثةلينالعاصرةالأصلةاثعاب!تمعظم

الثعابينأضخمأنهاالساسبعضويعتقدأمتار.9طولهايبلغ

التيالأناكندةأفعىمنأصغرفهي.خاطئاعتقادوهذا

آسيا،فيتعي!شالتيالأصلةومن،الجنوبيةأمري!صافيتعيش

فيتعيشالتيالملكيةالكوبراومنوأستراليا،وإفريقيا،

غيانافيالعاصرةالأصلةثعابينمعظموتعيشالهند.

.المتحدةالولاياتفيصغيراننوعانمنهاويوجدوالبرازيل

وهيالمتحدةالولاياتغربىجنوبفىيعيع!أحدهما

لأنودطثرأسهامنأكبرتشبحيوالاتأدتستطجعالعاصرةالأصلة

فريستهاوتقتل.بعضعنبعضهاوياعدتنعرحأديمكن3جهاعظام

عصرها.ت!حولهاحسمهابلص

الأحمرأوالبنيباللونمخططةوهي،اللونالورديةالأصلة

المطاطيةالأصلةهيوالأخرى.سم09وطوأ!االوردي

طولهاويبلغالمتحدةالولاياتغربيأ!شمافيوتعيش

أطون.ابميةهىرسم4ه

الثعابينتفعلكمانفسهاعنالعاصرةالأصلةاوتدافع

جسدهامنالأمامىوالجزءرأسهابإلقاءوذلك،الأخرى

أسنانهاوتسبب.والضربالقتالبوساطةأوعدوها،على

الأصلةتستطعولا.خطيرةجروحاللداخلالمتجهة

منأيأوالجاموسأوالخيولمثلحيواناتابتلاعالعاصرة

تستطعولكنها.يشاعكماالأخرىالضخمةالحيوانات

لانوذلكرأسهاحجممنبكثيرأكبرحيواناتابتلاع

بعض،عنبعضهاويتباعدتنفرجأنيم!شف!صهاعظام

ثمحلقومهاإلىالحجمكبيرةالأشياءمروريم!شوبذلك

هيتتمددأنيم!شالأجزاءوهذه،الجسمداخلإلى

الأشجارمنالعاصرةالأصلةتتدلىوعادة.الأخرى

الثعابينتفعلوكماتحتها.منتمرالتيالحيواناتوتهاجم

بدونشهورلعدةتعيشأحاصرةاالأصلةفإن،الأخرى

وفيمعينةوجبةتناولبعدأسبوعلمدةتناموأحياناطعام

الثعابينهذهتضعولا.الوجبةهذههضميتمالوقتهذا

ثعباناخمسينتلدوربماأحياء،صغارهاتلدولكنهابيضا،

فيالحيةالجرذانالعاصرةالأصلةوتأكل.واحدةدفعة



والقوارضالحيةالطيوروتأكلالأسر.فيوجودهاحالة

الطبيعية.البريةحياتهافيالحيةالصغيرة

الحية.بمالأصلةبمأفعى،الأناكندة:أيضاانظر

أبوسعيدم(.74083-0هـ،12-15)22الأصمعي

فيها،ونشأ،البصرةفيولد.الباهلىقريببنعبدالملك

اللغةومصطلح-باللغةاششغل)خرأسان(.مروفىوتوفى

المعجميوالعملالنصوصجمعالفترةتلكفييعني

العربأشعارمنالمحفوظبروايتهاشتهروقد،والرواية

لماوكان،العمللهذاتفرغمنأوائلمنيعد.ونوادرهم

العربيةالمعاجمتأليففيكبيردورلغويةمادةمنجمعه

القاموسمثلالمتأخرةالموسوعاتأساسكانتالتىالأولى

.العربولسانالمحيط

بنعمروأبىعنأخذ،البصرةمدرسةإلىينتمي

حبيببنويونسالأحمروخلفعمربنوعيسىالعلاء

وأبوالسجستانيحاتمأبوتلامذتهومنأحمد.لنوالخليل

واستفاضت.والسكريوالريالشمىسلامبنالقاسمعبيد

إلىامشقدمهإنهحتىالرشيد،هارونخلافةفيشهرته

أكبرأبوعبيدةوكان.الأمينابنهتأديبإليهوعهدبغداد

الخلافةبلاطفىالأصمعيعليهماقدموغالبا،منافسيه

لباقته.لشدةالقومعليةوعند

ومميبويه،هوتناظر.والقرانالحديثيفسرأنشقىكان

لسانبغلبةاعترفلكنه،لسيبويهحبيببنيونسوحكم

بمالإنسانخلقبمالقرانغريب:المؤلفاتمن.لهالأصمعي

؟الصفاتوالممدود؟المقصورالهمزبمالأنواءبم؟الأجناس

؟والقداحالميسرالشاء؟بمالخيل،الإبل،الفرسخلق

واختلفلفظهاتفقمابمالاشتقاقبموأفعلفعل،الأمثال

بمالألفاظالأفمدادبمالوحولت!؟الأخبية؟،الفرق،معناه

بمالكلامأصولالنوادر،بمالعربمياه؟اللغاتبمالسلاح

المصادربمالشعربممعانيبمالعربجزيرة،والإبدالالقلب

تقسيماويمكن.الأعرابنوادربمالنباتبمالنخلةالأراجيز؟

الموضوعيةالكتبضمنيدخلالأول،قسمينإلىمصنفاته

منبشأنالمتعلقةالألفاظعلىتحتويالتي)المعاجماللغةفى

بموضوعاتيعنىوالثاني(،الحيواناتببعضأوالحياةشؤون

والدلاأ!ة.والصرفالكتابةكأمور،اللغة

الشعر(.)محوعاتالشعرانظر:.الأصمعيات

الأصوأتيدرسالأصواتعدم.صكلم،الأصات

صدورها.وكيفيةوصفاتهامخارجهاحيثمن،اللغوية

علمأو،الصوتياتأيضا:العلمهذاعلىويطلق

اللغة.علمفروعمنفرعوهو،الصوتيات

255علم،الأصوات

الأصواتمنمجموعةاللغةفيالأصواتعلميرى

(،النطق)جهازالصوتيجهازهبوساطةالإنمسانينتجها

والقصبةالرئتينمنأسالمئايتكونوهو،بهمزودايولدالذي

)الأوتارالصوتيةوالحبالوالحنجرةالحلقثمالهوائية

ومعها،والشفتينوالحنكينواللسانواللهاة(الصوتية

فيالبشريالنطقجهازانظر:.والأنفالفمتحويف

التيوالطريقة.المقالةهذهفيالأصواتعلمموفموعات

عنتنتجيسيرةعمليةعلىتقوم،الأصواتالجهازبهاينتج

كليخرجرب،،لهافيسمعالعضلاتبينالهواءاحتكاك

تدفعهالهواءوهذا،الأخرىللمرةمغايرشكلعلىمرة

فينتجمنها،الهواءيخرجأنيرادالتيالمنطقةإلىالرئتان

.الصوتعليهنطلقمابذلك

مخارجهما:شيئينبدراسةالأصواتعلماءيقوم

جهازعلىصوتكلمنطقةتحديدأيالأصوات

:فيقولونمخارجها،بحمسبالأصواتويسمون،النطق

ورالغ،شفويواخر،أمشانيوذاك،لثويصوتهذا

صفاتهو،الثانيوالشيء...وه!صذا.لهوي

علىبناءالصوتبوصفيقومونوهنا،الأصوات

النطق.جهازبعضلاتالهواءأحتكاكطريقةملاحظة

وضعوطريقةالهواءاحتكاك)طريقةالنطقطريقةوتتغير

نأإلىذلكويؤدي،الخارجنفسفى(الناطقالعضو

النطقية،صفاتهتحدد،مختلفةبسماتالصوتيتصف

رخو،وثالثمجهور،وذاك،مهموسصوتهذافيقال

....وهكذاشديدورأبع

اللغويالدرسمناهج

يسمى،علمينضوءفي،اللغويةالأصواتتدرس

بمالفوناتيكأيضاعليهويطلقالأعواتعلممنهماالأول

الأصواتعلمأو،الأصواتوظائفعلمالاخرويسمى

عليهويطلقالتشكيلى،الأصواتعلمأو،التنظيمي

كونهاحيثمنالأصواتالأولالعلمويدرسالفنولوجيا.

فينظردون،معينسمعىتأثيرلها،بالفعلمنطوقةأحدأثا

يعنىإنه،المعينةاللغةفىمعانيهاأو،الأصواتهذهقيم

،المادةهذهوبخواص،الصوتيةبالقوانينلا،الصوتيةبالمادة

التركيبفيبوظائفهالاضوضاء،بوصفهاالأصواتأو

فيعنىالفنولوجياالثانىالعلمأما.اللغاتمنللغةالصوتي

يأ،والتقنينللتقعيدوإخضاعهاالصوتيةالمادةبتنظيم

انظر:.اللغةفىوظائفهاحيثمنالأصواتفيالبحث

علم.،اللغة

وجوانبهالأصواتعلم

متتاليةأحداثأو،خطواتبخمعم!الكلامعمليةتمر

بنالتواصليتمحتى،بعضإلىبعضهايقود،مترابطة
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هي:-وقوعهابترتيب-الأحداثوتلك،والسامعالمتكلم

فيتحريالتيالعقليةأحملياتواالنفسيةالأحداث-ا

إصدارعملية2-.أثناءهأو،الكلامقبلالمتكلمذهن

جهازالمسمىالجهازيمتجهاأصواتشيالممثلالكلام

ف!اب!تأصاقعةاالصوتيةأسذبذباتواالموجات3-.النطق

يخفئالتىالعضويةالعمليات4-.السامعوأذنالمتكلم

الفسيةالأحداث5-أصسامع.الدىالسمعيالجهازلها

للكلامسماعهعندالسامعذهنفيتجريالتيوالعمليات

إليهالمنقولةالصوتيةوالذبذباتللموجاتوامستقباله

الهواء.بوساطة

الخطواتفيبالن!ال!صواتعالمايقومأنئفترض

نأغير،موضوعهبجوانبلحيطحتى،المذكورةالخمس

الجانب!تإهمالرأواالأصواتعلماءمنالدارسينمعظم

الأنوذأكلالدرس،لهماأضعرضاوعدموالخامحه!الأول

موضوجر،عقليا!نفسيانحانبانإليهماالمشارالجانبين

والأد،أ!ع!باقةالمنصوأأطغويةاالأحداثدرساللغةعالم

وغامضة.معقدةالعقليةالنفسيةالعملياتهذه

جوانبثلالةلهاالكلامأصواتأنسبقكايتضح

الجوأنبوهذهالاخر،دونأحدهاتصوريمكنلامتصلة

النطقي،الجانبأو،الأصواتإصدارجانب-أ:هي

.للأصواتالعضويأو،الفسيولوجيبالجانبإليهويشار

الجانبأوأ!واء،افيالانتشارأو،الانتقالجانب2

،الصوتاستقبالجانب3-.الفيزيائيأو،الأكوستيكي

علىتؤثرالتيالذبدباتفىويتمثل،السمعيالجانبأو

السامقأذنطبلة

الأصواتعلمفروع

،الأصواتعلممجالفيتقعالثلاثةالجوانبتلك

علمشروعمنغيرهدونفيهاوالنوبدراستهاالختصوهو

المناهحتىفيتعدداالجوانبتلكتعددوشطلب.اللغة

ونتيجةالجوانبتلكمنجانببدراسةمنهاكليقوم

،الأصواتلعلمعديدةفروعظهرت،التعدديةلهذه

:الفروعتلكأهمومنووسائلها،أهدافهافيتختلف

إنتاجعمليةفيويبحثالنطقى.الأصواتعلم

ويسمىإصدارها،وطريقةنطقها،ومكاناللغويةالأصوات

علمأو،الفسيولوجيالأصواتعلمأيضاالعلمهذا

الوظائفى.الأصوات

اللغةأصواتفيويبحثالفيز؟ئي.الأصواتعلم

منانتقالهاأثناءالفيزيائيةاو،الماديةخصائصهاحيثمن

وسعةالصوتلترددالعلمهذاويعرض،السامعإلىالمتكلم

)النغمة(الصوتوعلوالصموتيةالموجةوطبيعةالذبذبة

.()الجرسونوعه

السمعجهازفيويبحثالسمعى.الأصواتعلم

الأصوأتاستقبالوطريقةالسمعيةالعمليةوفيالبشري

وإدراكها.اللغوية

اللغويةالأصواتفيويبحث.العامالأعمواتعلم

فعلية.بلغةأبصهاردونأيعام،بشك!

معينةلغةأصواتفيويبحث.الخاصالأصواتعلم

العربية.اللغةأصواتمث!سواها،دون

اللغة،أصواتفيويبحث.الآليالأصواتعلم

الالاتيستخدمكما،التجريبيالمنهجبامشخدام

جهارمثل،الأصواتهذهخصائصل!صشفالإلكترونية

ونغمته.وقوتهالصوتنوعيحددالذيالأطيافرسم

الأصواتلدراسةالاصطناعىالحنكيستخدمكما

المعملي،الأصواتعلمأيضا:العلمهذاويسمى.الحنكية

التجريبي.الأصواتعلمأو

الشبهوجوهفيويبحث.المقارنالأصواتعلم

اللغاتوأصواتما،أخةأصواتب!تالاختلافر

.ال!خرى

معينة،لغةأصواتويصف.المعياريالأصواتعلم

صورتهاأو،الصحيحةبصورتهاتنطقأنيجبكما

اللغةعلمأيضا:ويسمىالناسينطقهاكمالا،المثالية

فى.الفر

اللغةأصواتفيويبحث.الوصفىالأصواتعلم

لعلممقابلوهو.محددةزمنيةفترةفيالمستخدمة

التاريخي.الأصوات

ما،لغةأصواتفيويبحث.التاريخيالأصواتعلم

تاريخيةمراحلعبراصابهاأسذياأضطورواالتغيرلمعرفة

سابقة.

اللغويةالأصواتفىويبحث.البحتالأصواتعلم

وظيفتهاأوتطورهافيالبحثدونالنطقيةخواصهالمعرفة

إدراكها.أو

الصوائخطفيويبحث.القطعيةالأصواتعلم

فقط.والصوامت

النبرفيويبحث.القطعيةفوقالأصواتعلم

صوتيةوحدةأصغرالفوليم).والنغماتوالفواصل

تنويعةوالألوفون،دلاليأونحويمعنىلهاليعك!مميزة

سبيلفعلى.الفونيملنفص!،الصوتىالسياقفينطقية

بعضلكن،فونيمالعربيةاللغةفي/ف/الصوت:المثال

منقريبالفظكلمةفيالفونيمهذاينطققدالعرب

أك!،أو!ف،الصوتويكون/3/الإنجليزيالصوت

يأللفونيم،صوتيةأونطقيةتنويعةلفظكلمةفي

اللغةفيكمافونيماوليس،العربيةاللغةفيألوفونا

مثلا(.ال!نجليزية
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حيثمنالأصواتويدرس.الوظيفىالأصواتعلم

وألوفوناتها،رتوزيعاتهاالفونيماتيدرسأنهأيوظيفتها،

.الفونيماتعلمويسمى

الأفرادلدىالنطقعيوبويدرس.النطقعيوبعلم

علاجها.وطرقوأسبابها

الأصواتعلمموضوعات

دراسةأهمها:منعديدةمجالاتالأصواتلعلم

بينوالتفريقاللغويالصوتووصف،البشريالنطقجهاز

والألوفون.الفونيم

!لاتمنالجهازهذا!كلن.الجشريالنطقجهاز

والحنجرةالهوائيةوالقصبةوالرئتينالحاجزوالحجابالبطن

والشفتينواللسانوالحلقوالمزمارالصوتيينوالوترين

والطبقوالغارواللثةالسفلىوالألمشانالعلياوالأمشان

والتجويف،الفمويوالتجويفالأنفىوالتجويفواللهاة

عمليةفىخاصدورالأعضاءهذهمنولكل،الحلقي

بها.تقومالتيالنطق

لابداللغويالصوتلوصف.اللغويالصوتوصف

النطقمكان:مثلالاعتبارفيعواملعدةأخذمن

،غاريبمغاريلثوي؟لثوي،أسنانيبينبمأسناني،)شفوي

)الشفةالناطقو(.حنجريبمحلقيبملهوي؟طبقي

مؤخربماللسانوسط،اللسانمقدمبماللعسانذلقبمالسفلى

)انفجاري،النطقكيفيةو(.اللسانجذر؟اللسان

بمصائتشبه،صائت،تكراري،أنفيبمجانبى،احتكاكي

ويضاف.(طويلقصير،؟لينرخو،،مهموسمجهور،

بسيط،:الصفات،ماتقدمإلىالصوائتوصفعند

خفي.بممركزي،أمامي،منخفض،وسطيبمعال،مركب

المستعملةالمصطلحاتأكثرمن.والألوفونالفونيم

أهمهامنتعريفاتعدةوللفونيم.الأصواتعلمفي

توزيعفيصوتيامتماثلةأصواتمجموعةبأنهتعريفه

مافونيمفيعضوفهوالألوفونأماحر،تغيرأو،تكاملي

ويتوزعذاتهالفونيمألوفوناتمنسواهمعصوتيايتماثل

الفونيماتوتنقسمحرا.تغيرأمعهايتغيرأوتكاملئا،معها

والصوائت،الصوامت:تشملقطعيةفونيماتإلى

والفواصلالنبرات:وتشملالقطعيةفوقوفونيمات

وليعستفونيماتها،عددفياللغاتوتختلف.والنغمات

نأكما،اللغاتجميعفيموجودةالفونيماتجميع

مختلفنطقبمكانولكنلغتينفييوجدقدذاتهالفونيم

اللثوي/1/وصوتالعربيةفيالأسنانياتاصوت:مثل

وصوتالعربيةفيالتكراري/راصوتومثلالإنجليزيةفي

فىفونيمهووما،الأمريكيةالإنجليزيةفيألانعكاسي/3/

صحيح.والعكص،أخرىلغةفيألوفونايكونقدما،لغة

وثلاثونأربعةالعربيةللغة.العربيةاللغةفونيمات

سرديليوفيما،القطعىفوقفونيماعشرواثناقطعيافونيما

/ب//ء/ااقااكاطاات/:القطعيةللفونيمات

/خ/االق//صااس//ثاافا!/ااضادا

/راال//نااام/اع/اغااظاز//اذاهـااخ/

الكسرة11الضمة11الفتحة/االكسرة/ي/اوا

.اا.والطويلةالضمة/11الطويلةالفتحةاياالطويلة

الأصواتلصنيف

قسمينإلىاللغةأصواتتقسيمعلىاللغويوناتفق

الصوامت،أو،الصامتةالأصواتهما:رئيسيين

السابقالتقسيمويعتمد.الصوائتأو،الصائتةعواتوالأ

أوضاعفيهويلاحظوخواصها،الأصواتطبيعةعلى

وأ،والفمالحلقمنالهواءمروروطريقةالصوتيةالأوتار

الصائت.بمالصامتانظر:.الأنف

الرموزتمثلأنينبغي.الكتابيةورموزهاالأموات

الأبجدياتمعظمأنوالمعروفدقيقا،تمثيلاالنطقالكتابية

يصيبهااللغةولكنوضعها،عندالمبدأهذافيهاروعيقد

علىالأبجديةتبقىحينعلىوالتطور،التغيرالزمنبمرور

فيالقصوريظهرهناومنتغييردونالأولىصورتها

وهذهوالمكتوبالمنطوقبينوالاختلافالأبجديات

ولعل-أشمرناكما-الكتابيةالنظممعظمتعانيهامشكلة

أوجهأهمومن.المجا!هذافيقصورااللغاتأقلالعربية

لرسممستقلةرموزوجودعدمالعربيةالأبجديةفيالقصور

فيكماتنطقولاتكتبرموزووجودالقصار،الصوائت

كمارموزلهاتوضعولاتنطقأصواتاهناكأنكماعمرو.

يوضعلمحيث..الخع..وهذهوهذاوعبدالرحمنطهفى

الطويل.للصائترمز

الناسمنكثيريخلط.والحرفالصوتبينالتمييز

ماالحر!إن،نقولبينهماوللتفريق،والحرفالصوتبين

ويدركباليد،كتابتهعلىالناستعارفرسموهو،يكتب

كمفهووالحبر،بالقلمالورقعلىويكتبالمجردةبالعين

القراءةتعلمفردكليرسمههندسيشكلأو،مادي

أمايسيرا،ولوذلكمنحظاأوتيمنكلويفهمهوالكتابة

يدركوإنما،بالعينلايدركوهو،ينطقالذيفهوالصوت

عضلاتترسلهاصوتيةتموجاتلأنهيرىلاوهوبالسف!

الصموجمما.الجهاز

عليهاويطلقأ(.!)ولالدوليةالصوتيةالأبجدية

لكتابةونظامكتابيةرموزالدوليةالصوتيةالألفباءأيضا

)جمعيةالدوليةالصوتيةالجمعيةوضعتهالأصواتية،

الأصواتعلماءمنجماعةأم886عامأسعسها

اللغاتأصواتعنللتعبيرام988عام(الأوروبيين
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أساسا،اللاتينيةالرموزتستخدمألجديةوهىوفونيماتها،

ومقارنة،الصوتيةالدراساتلأغراضأيفئاتستعملكما

علىأدخلتوقد.ألخ...لبعضبعضهااللغاتأصوات

المعتمدأضظامااليوموهى،لاحقةإضافاتالنظامهذا

اللغة.علماءبينالصوتيةللكتابة

العربالأصواتعلماءجهود

الجوانباصلمن،العربعندالصوتيالدرسيعد

المنهجإلىأقربهاومن،اللغةدراسةفيهاتناوأصااكتي

القرآنية،القراءاتعلىبنيأسدرساهذاأساسلأن،العلمي

أصواتلتأملالقدماءالعربيةعلماءالقرانقراءةدفعتوقد

مبكروقتفيأنتجت،ذاتيةملاحظةوملاحظخهااللغة

عما!ضيراتبتعدلا،العرليةللأصواتطيبةدراسةجدا

أخرب.افيالأصواتعلماءإليهتوصل

أبيبمحاوأ،بدأال!جير،أمحلمياالجهدهذالعلو

ملاحظةطريقعنبالنقطالقرآنضبصأالدؤليالأسود

قدرأيتنيإذا:لهي!ضبلمنيقولوكالىأصثسفت!!،احركة

وإد،أعلاهإلىفوقهنقطةفانقط،بالحرففميفتحت

،كسرتوإن،الحرفيديبيننقطةفانقط،فميضممت

.الحرفتحتمنالنقطةفاجعل

تصنيفأولوقدمأحمدبنالخليلذلكبعدجاء

الأحيمازحعسبأو،النطقمص!عحعسبللأصوات

تقسيماإلىالتصنيفذلكبهأدىوقد،قالكماوانحارج،

أ!موائت.او،أ!موامتباالانيعرفماإلى،الأصوات

أ!لأصواتدراسةفقدم،أستاذهأصرية!مسيبويهواصلث!ا

،الخارجححسبا!اتصنيفهجاءحيثدقة،وأكثرأوفى

سماهمما،ا!صتيهالأوتاربوضعالآنيعرفماوحعسب

لنجدالنطهت،طريقةبحعسبثموالهمص،بالجهر!ميبويه

والرحوة.الشديدةبينوماالرخوةوالشديدةالأصواتا

قامت،الإصواتومعيبويهالخليلدرامعةإنالقولويمكن

واقعيةوصفيةدراسةدرساهاحيث،صحيحعلميمبدأعلى

والتأويل.الافتراضعنوبعيدة،الذاتيةالملاحظةعلىقائمة

دراسعةفيالقدامىالعربعلماءجهودتتصله!!ذاو

أمحلمااهذاأمشاذوهو،جحىابنإلىنصلحتىالأصوات

:قالعندماووظيفتها،اللغةطبيعةأدركالذي،منازعدون

عنيوقد".أغراضهمعنقومكلبهايعبرأصوات"!اللغة

وخصص،المحتسبفىالقرانيةالقراءاتبدرسأغتحاأبو

عشاعةسركتابهو،ايلأصواتلدراسةكاملاكتابا

فشبههالنطهقلجهازعرضمنأولحنيوابن.الإعراب

الطبيعيةالعمليةعنصورةليقدمالعود،وبوتر،بالناي

الخارجحسبالأصواتتقسيماوأجوضح،الكلاملإنتاخ

متحركة.وأخرى،عامتةأصواتإلىوتقسيمها

مجالفيالقدماءالعربعلماءجهودلعضتلك

كثيرانكبفقدالحاضر،العصرفيأما،الصوتيالدرس

وقد،الأصواتعلمدراسةعلىالمحدثينالعر!علماءمن

العربعلماءبهجاءبماتأثرفريةط:شرقثلاثةذلكفيكانوا

الغربعلماءقدمهبماتأثرصرية!ر،يتجاوزهول!،السابقون

فيالعرببتراثينتفعولم،الحديثاللغويالدرسفي

منأفاد،الأمرينبنجمع،أثثافريقر،الأصواتعلم

إليهاتوصلالتيالجهودمنوأحذ،الحديثةالغربي!تمناهج

أسلافه.

الصوتيةالدراسةميادينفيلمعتاكتيالأسماءومن

محمود،اللغويةالأصواتأنيص!:إبراهيمالعصر:هذافي

اللغة،فىالبحثمناهج:حسانتمام،اللغةعلم:السعران

الثانيالقسمالعاماللغةعلمبثئر:محمدكمال

،اللغويالصوتدراسةعمر:محتارأحمد،الأصوات

صبحي،اللغةعلم؟اللغةفقه:وافيعبدالواحدعلي

:أيوبالرحمنعبد،اللغةفقهفيدراسات:الصالح

محمد،اللغةفقه:الفرخأبوأحمدمحمد،اللغةأصوات

الكتبفياللغةفقه:اشاجحيعبده،اللغةفقه:المبارك

محمود،القرآنيةالقراءاتفيالعربيةاللهجاتبمالعربية

التصريف:البكوشالطيب،العربيةاللغةعلم:حجازي

الرحمنعبد،الحديثالأصواتعلمخلالمنالعربي

رمضان،الحديثاللسانعلمإلىمدخل:صالحالحاج

دراسات:عبدهداود،العربيةفقهفيفصول:أضواباعبد

فيدراسات:السامرائيإبراهيم،العربيةأصواتعلمفي

المنهج:شاهينالصبورعبد،المقارناللغةفقهبماللغة

علمفيدروس:القرماديصالح،العربيةللبنيةالصوتي

:محجوبمحمدفاطمة)مترجم(،العربيةأصوات

أصواتأبوبكر:الخليفةيوسف،اللغةعلمفىدراسات

.القرآن

الحروفبمالصامت،الصائت؟علم،اللغة:أيضاانظر

الأبجدية.الألفباء؟بمالعربية

التدريسأصولعدمنشأ.عكلم،التدريسأصل

القديمةوروماالإغريقبلادشيالصبيةيدهبحانعندما

مرشدباسمعرفالأرقاءأحدبرشقةمدارعمهمإلى

منكثيرفيويحميهمالأطفاليعلمالمرشمدكان.الأطفال

فييعنيأصبعحتىالعملهذامدلولوتطور.الأحيان

التدرلس.وفنعلمالحاضرالوقت

المنهجيالتعلمعلىالتدريسأصولعلمويؤكد

وطرقوالمبادئالأهدافضوءعلىالتدريبأوالمنتظم

.الجامعاتفيالتربيةأقسامبهاتضطلعالتيالتدريس

والتعليم.التربيةأيضا:انظر
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إلىالعودةإدىيدعواعتقاديفكرياتجاهالأصولية

بعضمنتخلصامعينمذهبأولدينالألسم!أوالأصول

الدينذلكفياستحدثالتيالسلوكأنواعأوالمعتقدات

وأالرئيسيةالأديانمندينيخلولايكاد.المذهبأو

مننوعمنالفكريةوغيرالفكريةالتياراتأومذاهبها

والحديثالقديمالإسلاميالتاريخوفي.الأصوليةأنواع

وأالأصولإلىالعودةإلىتدعوكثيرةجماعاتظهرت

منأحياناالجماعاتتلكبينماعلى،الإسلاميةالمبادئ

وتفسيرها.والمبادئالأصولتلكفهمفىاختلاف

نسبةالغربيةالثقافةفىتطورالأصوليةمفهومأنغير

النصرانىالبروتستانتيالمذهبداخلواسعةحركةإلى

الأفكارتعتبرهماعلىالمحافظةتحاولالمتحدةبالولايات

نهايةففىالأحرار.اللاهوتييننقدضدللنصرانيةالأساسية

علماءمنكبيرعددشككالميلاديعشرالتاسعالقرن

ودقته.المقدسالكتابصحةفيالأحرارالدين

العقائدبعضفيللتشكيكالتاريخيةالأبحاثواستخدموا

النصرأنياللاهوتتعديلوحاولوا.الراسخةالنصرانية

علميفىخاصةالحدشةالعلميةالاكتشافاتمعليتوافق

منكبيرعدداعتقدهناومنوالجيولوجيا.الأحياء

النصرانيةمبادئهددتقدالأحرارأراءبأنالنصارى

بقاءها.بلالأساسية

مجهولونمؤلفوننشرام19وه0191عاميبين

مناسمهاالأصوليةوأخذت،الأصولبعنوأنكتيبا12

الأساسيةالمبادئكلتفنيدالمؤلفونوحاول.الكتيباتهذه

تشكيك.دونبهاالتسليميجبالتيللنصرانية

منسياسيابعداالهندوسيةالأصوليةتتخذالهندوفي

ومماباريشاد.هندووفيشاواجاناتابهاراتياحزبيخلال

أنه،الأصوليالتطرفعلىكمثالالصدد،هذأفييذكر

المتطرفينمنالالافقامام299عاممنديسمبرفي

أوتاربولايةآيوديافىبابريمسجدبهدمالهندوسيين

الشمالية.الهنديةبراديش

سكوبس.محاكمة:أيضاانظر

(،الخفيفة)الخيولالحصانانظر:.الحصانالأصلل،

العربي.الحمان

أدلإضاءةعلىللدلالةعادةيستخدممصطلحالإضاءة

الكهربائية.الإضاءةتعنيالأحيانأغلبوفيالاصطاعية،

الداخلفيالاصطخاعيةالإضاءةنستخدمأنناكما

فبفضل.الشمسمنالطيعيةالإضاءةإلىإضافة،والخارج

البيوتفينوافذدونمساحاتاستغلاليمكنناالإضاءة

أخرىومبانوالدكاكينوالمدارسوالمكاتبوالمستشفيات

مساحاتالمشخداممنالإضاءةتمكنناكذلك.أليومطوال

التنسوملاعبالقدمكرةملاعبمثلخارجيةرياضية

الليل.ساعاتخلال

العملأماكنوفيأماكنعدةفىالأمانالإضاءةتوفر

.الحوادثوتجنبناالواضحةالرؤيةعلىتساعدنالأنها

فيالسفرعلىالسياراتوإضاءةالشوارعإضاءةوتساعدنا

فيالمرورحركةفتوجهالضوئيةالإشاراتأما.أمان

السككطرقوعلى،المطاراتأرضوعلى،الشوارع

السفن.لبحارةعوناتكونأنهاكماالحديدية

الإشاراتالتجاريةوالمحلاتالشركاتتستخدم

نأكمامنتجاتها،عنوالإعلانبأسمائهاللتعريفالمضاءة

المتنزهاتوعلىأخرىومبانالبيوتعلىتضفيالإضاءة

.الجمالمنلمسات

فالقراءة.براحةالعملعلىالعينالجيدةاللإضاءةتعين

الضررفىيتسببلاقدضعيفةإضاءةظروفتحتوالعمل

علىضغطاأوتعبايسببقدذلكلكن،للعينالمباشر

.نعاسأوصداعأودوارعنهينتجمماالعيون

الإضاءةنستخدمكيف

مجالاتأربعةفىالاصطناعيةالإضاءةنستخدم

التجاريةوالمحلاتالمكاتبفي2-البيتفي-ا:رئيسية

في4-الرئيسيةوالطرقالشوارعفى3-والمصانع

عنالنظروبغض(.البيت)خارجالخارجيةالنشاطات

للرؤيةعليهايعتمدونفالناسالإضاءةاستخداممكان

)ديكور(.وللزينةمعينةبنشاطاتوللقياموالأمان

الإضاءةالختلفةالكهربائيةالمصابيحتوفر.البيتفي

ليصعدواأو،أخرىإلىغرفةمنالناسلينتقلوالأمان

عامة،إضاءةإلىبحاجةممرأوغرفةفكل.يهبطوهأودرجا

وكل.الحوادثوتجنبالأشياءرؤيةمننتمكنحتى

قبلإشمعالهيمكنضوءفيهايكونأنيجبمساحة

خولها.د

إضافيةإضاءةتتطلبالنشاطاتمنالعديدهناك

ماغالبامثلافالحمامات،المتوافرةالعامةال!ضاءةبجانب

الحلاقة،عندالإنسانيستخدمهاخاصةإضاءةفيهاتتوافر

غرفأوالنومغرففىتتوافروقد.المكياجوضعأو

وأوالدراسةالقراءةعندتستخدمإضافيةإضاءةالمعيشة

الخياطة.

لخلقالإضاءةالداخليةالديكوراتمصممويستخدم

فىوالأثاثالجدرانفىالألوانودلإبرازمختلفةأجواء

البيضاءوالمصابئالفلوريةالمتوهجةفالمصابيح.البيوت

والصفراءالحمراءالألوانلإبرازتعستخدمأنيمكن،الدافئة

الفلوريةالمصابيحأما.الكهربائيالفوءانظر:.والبرتقالية
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منوكثيروالحضراء.الزرقاءالألوانفتبرزالباردةالبيضاء

وآخرون،ممتعةظلاللخلهتالإضاءةمصابيحينسقونالنالر

كالصورالأشياءبعضإلىالانتباهلجلبيستخدمونها

.والزهريات

تساعد.والمصانعالتجاريةوالمحلاتالمكاتبفي

ب!!اءةبواجباتهمالقيامعلىالعاملينالمنا!مبةالإضاءة

الجوالجيدةالإضاءةتوفركذلك.المكلفةالحوادثوتجنبهم

فيأماالبصر.إجهادعنأخاجمأالتعبمنوتقلل،المبهج

وتبرز،الزبائنتجذبالمناسبةالإضاءةفإنالتجاريةالمحلات

المعروضة.المنتجاتفىماأفضل

عامةبإضاءةالتجاريةوالمحلاتالمكاتبمعظموتزود

التيللأشغالإضافيةبإضاءةالإضاءةهذهوتدعم،كافية

كما.وصئالخرائطالساعاتإصلاحمثل،ذلكتتطلب

باستخدامبصرياعملاالمصانعأعمالمنالكثيريتطلب

إلىتحتاجالمصانعفإنلذا.المكتبىالعملمنأكثرالعين

وآمن.متقنعمللضمانجيدةإضاءة

نوعيةتحسيرإلىيؤديأنيمكنالإضاءةوتحسين

أخطاء،يتجنبونقدالعاملينأندلكما،شركةفيالإنتاج

ذكرفقد.جيدةإضاءةوجودلولاليتجنبوهاماكانوا

لمنتجاتهالزبائنرفضنسبةأنالألمانيةالمصانعأحدمسؤول

بعدوذلكسابقا،عليهكانتعما05%بنسبةانخفضت

المصنع.فيالإضاءةتحسين

الناسالإضاءةتساعد.الرئيسيةوالطرقالشوارعفي

كثيرفيالحوادثنسبةانخفضتفقد.بأمانالسفرعلى

تصلوقدشوارعها،فيالإضاءةتحسينبعدالعالممدنمن

علىنفسهالقولوينطق%،05إلىهذهالانحفاضنسبة

فإنكذلكفيها.الإضاءةتحس!تعندالخارجيةالطرق

.الإجرامحوادثمنتقللالشوارعإضاءة

إلىالحاجةمنالمبانيعلىالزينةإضاءةتقللوقد

الإضاءةمصممويقومالمدنبعضففي.الشوارعإضاءة

للشوارعإضاءةيوفرونذاتهالوقتفىالبنايةمعالمبإبراز

المبنى.منالقريبةوالأرصفة

الشديدةالإضاءةتستخدم.الخارجيةالنشاطاتفى

الجولفوساحاتالقدمكرةملاعبإضاءةفيالليلفي

وغيرالتنسوملاعبالسباحةوبركالسباقومسارات

النشاطاتهذهوبعض.الرياضيةالمحساحاتمنذلك

قليلة،إضاءةإلىتحتاجوالسباقكالجولفالرياضية

لأنهاأكثر،إضاءةإلىتحتاجأغدماكرةمثلالاخروبعضها

أكثر،مشاهدينوتجذبأوسعمساحاتتستخدمرياضة

تلفازئا.المبارياتلنقلإضاءةإلىنحتاجكذلك

بنشاطاتالقياممنكذلكالخارجيةالإضاءةوتمكننا

والمسارحالمفتوحةالمعارضمثل،الليلفيمختلفة

فيالخارجيةالزينةفيالإضاءةتستخدمكما.الخارجية

ابيوت.اوحدائقوالمتنزهاتالنوادي

الجيدةالإضاءةما

.واتقانبراحةالعملمنالعيونالجيدةالإضاءةتمكن

،الإضاءةمنمختلفةوأنواعكمياتإلىتحتاجفالعيون

كافيةإضاءةفإنلذلكونتيجة.مختلفةبأعمالأطقيام

آخر.بعم!!للقيامت!!يلاقدمابعم!للقيام

للقيامالمطلوبةالإضاءةكميةتعتمدالفوء.كمية

حجمأ:رئيسيةعواملأربعةعلىمختلفةبأعمال

الرؤيةفينصرفهالذيأشمن-2رؤيتهانودالتيالأشياء

البصرية.قدرتنا-4وخلفياتها،الأشياءبينالتباين3-

يحتاجدقيقةبأجزاءعادةيشتغلالذي،اسماعاتفمصلح

فىيشتغلالذيالسمكريإليهيحتاجمماأكبرإضاءةإلى

سيارةيقودالذيالشخصويحتاج.كبيرةأنابيبوصل

جانبعلىالإشاراتأغراءةأكثرإضاءةإلىمسرعة

إلىيحتاجوالخياطماشيا.ن!طأ!إليهايحتاجمماأطرية!ا

عماسودأءبخيوطأسودقمال!حياطةعندأحصثرإضاءة

ويحتاجبيضاء.بخيوطأغماشاهذاخياطةعندإليهيحتاج

عندالشبابإليهيحتاجمماأكثرإضاءةإلىالسنكبار

نفسها.بالأعمالقيامهم

منالمتباينةالأنواعالبيوتفيالناسمعظميوفرولا

فمثلأ،.مختلفةبأعمالللقيامإليهايحتاجونالتيالإضاءة

ثوبحياكةفيأوالقراءةفينفسهالضوءامرأةتستخدم

أضعافسبعةإلىتحتاجانعينيهاأنمعأسودبخيطأسود

.القراءةفيإليهتحتاجعماالحياكةأع!الفيالضوءكمية

شمعة-القدمأواللكسوحدةالمهندسونويستخدم

اللكصرفوحدةما.سطحعلىالساقطةالضوءكميةلقياس

نظامفيوحدةفهيشمعة-القدمأما،متريةوحدةهي

مقياسيسمىقياسجهازوهناك.الإمبراطوريالقياس

عندماسطحيستقبلهاالتيالضوءكميةيسجلالضوء

الضوء.مقياسالفموء،انو:ما.نقطة

إلىالواصلةالضوءكميةتحددعواملثلاثةوهناك

الجسمبعد2-الضوءقوةأوشدةا-:وهيماجسم

توزئالضوء.3الضوءمصدرع!

تسمىبوحدةالضوءشدةالعلماءيقيسالضوء.شدة

الكهربائيةالمصابيحعلىيؤشرالأقطارمعظمفياللومن.

تدلنالاالوحداتهذهلكن.واطوحداتمنبقدرتها

التيالكهرباءكميةعلىتدلوإنماالنابخ،الضوءمقدارعلى

واط05بقدرةمصباحانينتجفمثلا.المصباحيستهلكها

ينتجهمماأقل-لومنبوحدات-إضاءةكميةمنهمالكل

.واط001قدرتهواحدمصباح
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نشاء.وقتأيفيبهاوالتمتعنشاطاتبعدةالقياممنتمكنناالإضاءة

والدراالقراءةسالإضاءةلتمكنساالبيتفيأما.الليلفيالألعا!بمشاهدة

يعطنالاقدواط001قدرتهعاديفمصباحكذلك

أنبوبيفلوريمصباحيعطهماربععلىتزيدإضاءة

ينصالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيلكننفسها،بالقدرة

ويذكرباللومنوالإضاءةبالواطالقدرةمقدارعلىعادة

المصابيح.صناديقعلىذلك

ماجسميستقبلهاالتيالإضاءةكميةتعتمد.المسافة

قانونإلىاستناداوذلكالضوء،مصدرعنبعدهعلى

مسافةعلىموضوعجسميستقبلفمثلا.العكسيالتربيع

إذانفعسهالجسميستقبلهاالتيالضوءرئثميةمترين

.المصباحمنواحدمترمسافةعلىوضع

وهكذاالضوء،الداكنةالألوانتمتصالضوء.توزيع

الداكنةالألوانذواتوالأثاثوالأسقفالسجادفإن

الفاتحةالألوانلكن،الغرففيالضوءكميةمنتحد

إضاءةعلىبذلكوتساعد،الغرفةإلىالضوءتعكس

فيها.أفضل

ويحجبعارمصباحمنالضوءالمصباحمظلويوزع

أسفلإلىالضوءيوجهفالمظل.المباشرةالرؤيةعنالمصمباح

الغرفة.لإضاءةأعلىإلىوكذلكرؤيتهالمرادالجسمنحو

التمتعالمشاهدي!لجمهوريمكنالرياضيةالملاعبفيالإضاءةوبفضل

لود.ساعةأيفىسة

أ!سفل،وإلىأعلىإلىالضوءالشفافةغيرالمظلاتترسل

فسحةإلىالضوءبعضأيضاترسلالشفافةالمظلاتولكن

ولذاالضوء؟تلوينإلىفتميلالملونةالمظلاتأما.الغرفة

منالقريباللونذاتأوالبيضاءالمظلاتاستخداميفضل

ذلك.

الحاجةمنالتقليليمكن.للإضاءةالكفءالاستخدام

أنواعفهناك،للإضاءةالكفءبالاستخدامالطاقةإلى

الضوء،منمختلفةكمياتلناتوفرالإضاءةمنمختلفة

المصباحيعطينافمثلانفسها.الطاقةكميةتستخدملكنها

يعطنابينماالقدرةمنواطلكللومن02المتوهحوألى

.واطلكللومن07الفلوريالمصمباح

طرقلإيجادالدوامعلىوالعلماءالمهندسونيسعى

بخاريةمصابيحطوروافقد.المصابيحكفاءةمنتحسن

المتوهجة.المصابيحتوفرهماعلىتزيدكفاءةإلىأدت

لكللومن05حوأليالزئبقبخارمصباحيعطينافمثلا

09حواليالفلزيةالهاليداتمصباحويعطنا،واط

عاليالصوديوممصباحكفاءةوتصلواط،لكللومن

تعمركذلك.واطلكللومن011إلىالفغط



ةءالإضا262

ال!هاهرةالأيتحكالوتب!!.داحليةتاطاتبعدةللقيامالصحيحةالإضاءةاستحدامالصورهذهاتفهر.الجيدةالإضاءةعلىأمثلة

ت!ههيئها.ا!والمساحاتالمستحدمةا!كحوءامصادررةصوك!يسارإلى

جمص

المصابيحتوفراللكتبفي

والمصابئالمتوهجةالفلورية

إضاءةالسقم!فيالمتبتة

العملوأداءللمكفمتساوية

الإضاءةوتعطي.لكفاءة

دونساطعاضوءااغلوريةا

العرفة.تسحير

متلالواسعةالمساحاتفى

والمصانعالسلةكرةملاعب

دوقمتساويةإضاءةإلىتحتاخ

المصابئوتودر.المساحة

السقف!قربالمثبتةالمتوهحة

الأرضية.للمساحةالإصاءة

كما.المتوهجةالمصابيحمنأطولفترةالبخاريةالمصابيح

أقلفلوريةمصابيحإنتاجإلىكذلكالعلماءيسعى

.كفاءةوأكثرحجما

المشكلاتبعضتحدثقد.الإضاءةفيمشكلات

بنشاطللقيامكافيةإضاءةتوفرحالفيحتىالإضاءةفي

ينعكسضوءسا!إوضوءيسببأنيمكنفمثلا،ما.

شديداوبهراللعينالإجهادمننوعاالعينإلىمباشرة

نأويم!حمت،أحسياراتامنآتيةعاليةأضواءتسببهكالذيمما

أ!وءاتوزعالتيوتنئالمصابيح.مؤقتعمىفيلمجسبب

حيثالمباشرةغيرالإضاءةأما.للعينراحةأكثرإضاءة

مريحةإضاءةفتوفروالجدرانالأسقفامنالضوءينع!ض

أطع!ت.بهردون

مماموزعغيرقاسياضوءاالمظللغيرالمصباحويعطهي

بلونالمطهليةأوالبيضاءالمصابيحأما.أطعينالبهريسبب

تزالشلادلكومعللضوء،التوزيغمنشيئافتعطيثلجي

ضوؤهالالسلطبحيثترتيبهاأولتظليلهاحاجةهناك

المصباحلاحتواءصحنيستخدموقد.العينعلىمبانخسرة

الإضاءةمصدرتحسببلموإن.ضوئهتوزيععلىفيساعد

سطوحطريقعنذلكيكونفقدمباشرةالعينبهرفي

كذلك.الورقأوالأثاثأوجدار،سطحمثللامعةأخرى

فيماسطوحعلىالألوانفيالحادالتباينيتسببأنيمكن

هذامتليساعدالبدايةفىللبصر.الراحةعدممننوع

الزمنمنمدةمروربعدلكن.الرؤيةفيالعينالتباين

عليهالزاماتجدالتيالعينإجهادشيالتباينهذايتسبب

سطئإلىباهتسطحمنأجصراانتق!!كلمااشتركيزإعادة

داكن.

فيالإضاءةفيالحادالتباينيتسببأنيم!شكما

فيالتلفازالمرءيشاهدألايجبالسببولهذا.العينإجهاد

مصباحضوءبمساعدةيدرسأنأوتماما،مظلمةغرفة

العينتحتاجالأوضاعهذهمثلولتلافي.الشدةعالىوحيد

وأالتلفازمنالمنبعثةالأضاءةاإلىإضافةعامةإضاءةإلى

.المصباح

الإضاءةنبائط

متوهجةمصابيحمنخليطاالناسمنكثيريستخدم

بذلكيحاولونإذ،متنقلوبعضهامثبتبعضهاوفلورية



تستخدممكتببهوفي

الفلوريةالمصابيحإضاءة

الاتيةالطيعيةالإضاءةلتساند

تقللولذاالنوافذ،عبر

التباينالاصطناعيةالإضاءة

النوافذمنالقر!مةالماطقبين

العرفة.منالمعتمةوالزوايا

منخليطيستخدمالبيتفي

وأخرىمتوهجةمصابيح

جيدةإضاءةلإعطاءمتبتة

المنزليةوالإضعاءة.للقراءة

لطيفا.جواتضفيأنيجب

263ةءالإضا

المتوهجةالمصابيحتركيبيمكن.جذابةإضاءةإيجاد

فوقتجويففيأو،سقفأوحائطعلىوالفلورية

إضاءةيوفرالمنزليوالنوع.السقفمنمتدليةأوالسقف

أما.العاليةالأسقفذاتوالممراتللغرفجيدةعامة

مثلا،المغاسلفوففتستخدمنقرفيالمثبتةالمصابيح

المعيشةوغرفالمكاتبمنوكثير.جيدةإضاءةوتوفر

فوقفلوريةأنابيبتعلقحيثمضاءةأسقففيهايتوافر

تعطيالتركيباتهذهمثل.ذلكشبهأوشفافةأسقف

المؤ!سساتمنكثيروتستخدم.التوزيعجيدعاماضوءا

الأسقفوالمدارسوالمكتباتالمستشفياتذلكفيبما

.المضاءة

وإضاءةخفيفةعامةبإضاءةالمتنقلةالمصابيحتزودنا

والدراسة.كالحياكةالأعمالببعضللقيامإضافية

مصممويقومأنيمكنالصغيرةوالمكاتبالبيوتفي

عندمثبتةمساندخلففلوريةأنابيببإخفاءالإضاءة

الإنشائيةالإضاءةهذهمثل.الأسقفأوالجدرانأطراف

الجدرانإلىالانتباهوتشدمباشرةغيرخفيفةإضاءةتعطي

جدارينعلىالإضاءةهذهمثلوضعتوإذاوالستائر.

لومماأكثرمتباعدانبأنهماألانطباعتعطيفإنهامتقابلين

علىالإضاءةهذهمثلتركيبوعندمضاءين.غيركانا

مماأعلىالسقفبأنالانطباعتعطيفإنهامنخفضسقف

عليه.هو

والمحلاتالكبيرةالمكاتبوالمصانعمعظمتستخدم

لأغراضالمثبتةالبخاريةاوالفلوريةالأضواءالتجارية

ثلاثةحواليتعطيالفلوريةفالمصابيح.العامةالإضاءة

ذاتالمتوهجةالمصابيحإياهاتعطناالتيالإضاءةأضعاف

ستةتعطيفقدالمصابئالبخاريةأما.المماثلة)واط(القدرة

تعتبرلذا.الإضاءةمنالمتوهجةالمصابيحتعطيهماأضعاف

مثيلاتهامنأقلوالبخاريةالفلوريةالمصابيحتكلفة

مهندسيلكنأقلحرأرةتنتجكذلكوهي.المتوهجة

لصغرالمتوهجةالمصابيحأستخدامأحيانايفضلونالإضاءة

وبعض.المألوفةالدافئةوألوانهااستعمالهاوسهولةحجمها

الفلوريةالمصابيحمنخليطاتستخدمالتجاريةالمحلات

المصابيحتستخدمبين!ا،العامةالإضاءةلغرضوالبخارية

الإضاءةعلىالتركيزلغرضأو،الزينةلأغراضالمتوهجة

نفسها.

يم/

!اكااا/اكألأ

لأء!3!علم

،،
؟!3
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ملةذاتمقالات

حتراعلاا

لصوئيالتركي!ا

أ!ك!وئىالتصويرا

لشمعةا

لضوءا

ئيدالكوالضوءا

س!لماا

المولوعةفى

المسرح

مشع!!

الصبا!ا

المخاريالمصباح

الهلوريا!صباح

الملاحيةالمارة

اخيونا

الواط

يعمدكييائيةمادةأيهىالغذائيةالإضالمحات

بعضمنتحاتهما.لأحدإضافتهاإلىالأغذيةصانعو

الآخرأجعضوا،أخدائيةاالقيمةمنتزيدالغذائيةالإضافات

ذأ-كعنفضلا.شكلهأو،مذاقهأوالغذاء،لونيحصن

الإضافاتتشمل.التلفمنالغذاءيقيبعضهافإن

تضخملمنعالملحإلىيفسافالذياليودالاستعمالالشائعة

ليفورالعجينإلىتضافالتيالخبزوخميرة،الدرقيةالغدة

)ينتفخ(.

يستنبطكما.أخرىأغذيةمنالإضافاتبعضتؤخذ

ويرى.المعملفىالصناعيةالإضافاتمنكثيراالعلماء

غير.بالصحةضارةللأغذيةالمضافةالموادأنالناسبعض

الأغذيةفيطبيعياتحدثالكيميائياتهذهمنكشيراأن

.قرونمنذيتناولونهاالناسظلالتي

مئاتالأغذيةمصنعويستعمل.الإضافاتأنواع

هذهتصنيفويمكن.الأغذيةإعدادعملياتفيالإضافات

الحفظ؟مواد-أ:رئيسيةمجموعاتستفيالإضافات

التلوينعوامل4ا!زو!ؤعواكل3-غذاكأمكملات-2

أحماض6-ومكثفاتومثبتاتمستحلبات5

.تياوقلو

تسببالتيالبكتيريانموتمنع،الملحمثلالحفظمواد

التاكسدتقاومبأنهاتعرفالتيالحفظمواد.الأغذيةتلف!

أغذيةلونتشوهوتمنع،التلفمنوالزيوتالشحومتحفظ

.أخرى

والفيتامينات،والمعادنالحديد،مثلالغذائلةالمكملات

بماالإضافاتهذهمنعدديضاف.مغذيةالأطعمةتجعل

فهذه.الدقيقإلى2بوفيتامينبأفيتامينفيها

الغذائيةالفائدةفتحسن،الدقيققيمةمنتزيدالإضافات

المضافوالحليب.منهالمصنوعةالأخرىوالمنتجاتللخبز

وهو،الأطفالكساحمنالوقايةفييساعددفيتا!نإليه

.العظاميصيبمرض

الفواكهونكهةالتوابلكلتشملالنكهةعوامل

كالفانيلينالاصطاعيةالنكهاتتشملكما،الطبيعية

أضكهةاعواملبعضلاتضيف.كريمالآيسفيالمستعمل

عندها،مننكهة-الصوديومأحاديالجلوتاماتمثل-

أطبيعية.االغذاءنكهةتحسنأممنها

بالأغذيةشبيهةالصناعيةالأعذيةاتجعلالتلوينعوامل

أصفرلوناعليهيضيفونالصناعيالسمنفصانعو.الطبيعية

أيضاالأغذيةصانعوويضيفبالزبد.شبيهايبدوحتى

الغذاءألوانللتعويفعنالمعلبةالأغذيةمنكثيرإلىتلوينا

عواملوبعضالإعداد.عمليةفييفقدهاالتيالطهبيعية

قشرإلىيضافالذيالبرتقاليال!ونمثل،التلوين

أخذاء.امظهرمنيحسن،البرتقال

الغذاء،مكوناتتساعدوالمكثفاتوالمثبتاتالمستحلبات

مستحلب-وهو-فالألجين.أخماسكاوالاختلاصأعلى

علىويحافظ،القشديةتر!جبتهكريمالآلسعلىيضفى

الكراجينين-ويحافظ.أصسلطةامزلمججفىأصسوائلااختلاط

الشوكولاتهجسيماتعلى-استعمالأالأكثرالمتبتوهو

البكتين،ويستعمل.الترسبمنالشوكولاتيالحليبفي

الهلامية.والفطائرالفواكهمربىلت!صيفوالجيلاتين

التوأزنحفظعلىتعساعدوالقلوياتالأحماض

تأثيرعلىالقلوياتوتقضي.الأغذيةبعضفيالكيميائي

.والزيتونكالبازلا،الأطعمةفيالحموضةأجةالعاالمحتويات

كما،خاصةنكهةالأطعمةعلىالأحماضلعضوتضفي

يكسبهالفواكهعصيرإلىالمضافالليمونيكحمضأن

فوارةخاصيةفيضفىال!صبونيكحمضأما.حامضاطعما

السكرية.غيرالمشروباتعلى

والهيئاتالفنيةاللجانتحدد.الحكوميةالأنظمة

الأغذيةإلىللإضافاتالأقصىالحدالحكوميةالإدارية

عمليةتنظمالتيالألس!القانونويحددلها.المسموح

فيبهاالمعمولالقوانينتختلف.الأغذيةإلىالإضافات

التيالأغذيةتبينقوائمهناكأنمنالرغمعلىالعالما،

الحدتبينكما.معينةإضافاتعلىتحتويألىيجوز

أعدتالمثالسبيلفعلىأيضا.الإضافاتلتركيزالأقصى

،عامبشكلالمستعملةباللإضافاتقائمةال!وروبيةالمجموعة

وأجزاءالمجموعةبلادداخل،ضارةغيرعموماتعتبروالتي

إلىعموماالغذاءسلامةتقديرويستندالعال!ا.منأخرى

الدراساتهذهقادتوقد.حيواناتعلىتجرىدراسات

منيومياالإنسانشناولهلماالمعقولالمقدارإلىالتوصلإلى

كلتقديرفيبهيعملماوأكثر.الأغذيةإلىمايفعافكل

المشتركةالخبراءلجنةبهقامتالإضافاتمنيوميايؤخذما

الأغذيةلمنظمةالتابعةلىح!33ولباسماختصاراالمعروفة

العالمية.الصحةومنظمة،شراعةوا

عنالعمالأوالموظفينمنمجموعةتوقف!الإصراب

وأجميعالإضرابفييشتركأنويم!ص.عملهمأداح!
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عادةالإضرابالعمالويتخذ،شركةبأيالعاملينبعض

كانتسواءمطالبهمعلىالحصولفىللمساومةومميلة

أخرىمنافعأيأو،عملهمشمروطتحسينأومرتباتهمرفع

لهم.

عملياتتوقفإلىأيضاالإضرابكلمةوتشير

أشكالمنكشكلالعاديةاليوميةالنشاطاتأوالتشغيل

الإضرابمنالنوعهذاعلىالناسويقدم.الاحتجاج

حقوقهملانتهاكإما،الحكومةسياساتعلىاحتجاجا

العنصرية.التفرقةأساسعلىلمعاملتهموإما،المدنية

للمطالبةالإضرابإلىالدولبعضفىالعماليلجأ

السجوننزلاءبعضيلجأكما،السياسيةبالإصلاحات

شكاواهمالمسؤولونيأخذحتىالطعامعنالإضرأبإلى

الاعتبار.بعين

وأربابالعمالبينالنزاعاتأسبابمعظمتتمثلو

يحدثوقد.العملوساعاتالأجورحولالعمل

نمطاالعملربكاقتراح،معينةقضيةبسببالإضراب

بينالمفاوضاتفشلتوإذا.العماليعارضهللعملىجديدا

التوظيفعقدحولالاتفاقفيالعملوربالعمالممثلي

.الإضرابإلىالعماليلجأالجديد،

العملصاحبنشاطيوقفالذيهوالمؤثروالإضرأب

مستوىعلىالحفاظالصعبمنمعهايصبحبدرجة

عددأوالمنتجةالسلعكميةخفضبعدالمعتاد،الإنتاج

إلىيؤديالذيالأمر،للمستهلكينالمقدمةالخدمات

تسويةقبولعليهيفرضكاالعملصاحبأرباحخفض

وديا.النزاع

منالنوعهذايرتبطلا.السياسيةالإضرابات

يكونوءانما،العملصاحبمنصدرتبأفعالالإضراب

الحكومة.اتخذتهاسياسةأوعملضدللاعتراضعادة

إفريقياجنوبفيالسودنقاباتلجأت،المثالسبيلفعلى

سياساتضداحتجاجهاعنلتعبرالعملعنالتوقفإلى

الشرطة.وتجاوزاتالدولة

فيالإضرابيعد.الرسميةوغيرالرسميةالإضرابات

منوالموافقةالدعميلقىعندمارسمياإضراباالبلدانبعض

فيالنقابةأعضاءأكثريةمنوكذلك،المعنيةالعمالنقابة

موافقةدونالعمالبهيقومالذيالإضرابأما.العملمقر

ويسمى.مشروعوغيربلرسمىغيرإضرابافيعدالنقابة

الإضافيالوقتفيبالعملالقيامقبولالعمالرفض

أماجزئيا.إضرابااليومىعملهمأداءفيوتباطؤهم

العملإنجازعنالعماليتوقفعندمافيحدثالاعتصام

الاعتصاماتوتعتبر،مصانعهمأومكاتبهميتركواأندون

إلىبهاالقائمونويقدمشرعيةغيرالبلدانبعضفي

القضاء.

وهذا،جديةالإضرابأشكالأكثر.العامالإفراب

البلديشحلوقد،واسعةمنطقةفيالعماليضمالإضراب

نشاطاتفىيعملونالذينالعماليشملوقد.كله

.العامالإضرابانظر:.متعددةمصانعوفيمختلفة

فيشرعياعملاالإضرابيعد.والقانونالإضراب

عنالعملصاحبالعماليبلغأنبشرطالبلدانبعض

بعضوفىالمتحدةالمملكةفيأما.بهالقيامفينيتهم

القواتلأفرادبهمسموحغيرفالإضرابالاخرىالبلدان

الشرطة.لرجالأوالمسلحة

تخسرالتيالبلدانتشمل.العالمحولالإضرابات

،اليونان:الإضراباتبسببالعملأياممنعاليةنسبة

فيإضرابأييحدثيكادلابينماوإيطاليا،وأسبانيا،

الإضراباتعددوكانوالنمسا.كسويسراالبلدانبعض

عاممنذوقتأيفيمنهأكثرالعشرينالقرنممبعينياتفي

الضائعةالعمللأيامالسنويالمعدلكانحيثام459

.يومملايين01الإضراباتبسبب

،كبيرةبصورةواخربلدبينالإضراباتعددويختلف

أستراليافيالإضراباتعددبلغأم879عامففي

وكانت،موظف008.806وشملتإضرائا،أ!ء71

عاموفى.الإضراباتبهذهتأثراالأكثرالفحممناجم

855إفريقياجنوبفيالإضراباتعددبلغام989

فيالمعاملوكانتعاملا،.271177شملتإضرابا،

.الإضراباتبهذهتأثراالأكثرهيالصناعىالنشاطمجال

حريةالهنديةالحكومةقيدت،الأخيرةالسنواتوفي

منكبيرعددفكان،الإضرابحقممارسةبشأنالعمال

الرسمي.غيرالطابعيحملالإضرابات

.العامالإضراب:أيضاانظر

أعمالهمأداءعنالعاملينتوقفالعامالإصراب

وقد!جديةالإضرأبأنواعأكثروهو،جماعيةبصورة

الأسلحةمنوهو.منهكبيرةأجزاءأوكلهالبلدينتظم

الأجورمستوىلرفيالعاملةالطقةإليهاتلجأالتيالضاغطة

يستخدموقد،ظروفهتحسينأوالعملساعاتخفضأو

لهاعلاقةلاسياسيةلأغراضالإضرابمنالنوعهذا

العاملين.بأوضاع

نظمتهالذيالإضرابالعامةالإضراباتأشهرومن

يمتضامناأم،269عامبريطانيافيالعمالنقاباتمعظم

المناجمملاكاقترخام،259عامففي.المناجمعمالنقابة

رئيسفشكل،الاقتراحالعمالورفض.الرواتبتخفيض

هربرتالسيربرئاسةلجنة،بالدونستانليبريطانيا،وزراء

وأيدت.الصناعيالنشاطفىالأوضاعلتحريصمويل

الاجور.تخفيضمشروعاللجنة
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غا،معصمألفمتهاسديام،2691عامبريطانيافيالعامالإضرابأثناء

الحليص.كتوصياالصروريةوالحدمات

إضرابهمالمناجمعمالنظمالتقريرها،اللجنةتقديمبعد

إضرابإلى.(سييو..)تيالعمالنقاباتاتحادودعا

عماذفأضرب.المناجممكلمالتعاطفاجزئي

من3الوقود،وصناعة،الثقيلةوالصناعات،المواصلات

يو..)تيالعمالنقاباتاتحاددعاثممايو.21إلىمايو

تخازل!تأيعلىالحصولدونالإضرابوقف!إلى.(سي

لمدةإضرابهمفيالمناحمعمالواستمر.المناجمملاكمن

.الخلافلحلأنقبلشهور!شة

.الإضراب:أيضاانو

العقليةالأمراضانظر:.الالعراليالاضطراب

الوحداسة(.)الاصطرابات

.الدمانظر:.الدمويةالاضطرابات

الحقيعصالمتحدةالمملكةفيافووالأصواء

بنايةهناككانفإذاالضوء.علىالحصحولفيمبنىلأي

بدونسعنة،العشرينتتجاوزلمدة،الشمسضوءعليهايشع

اعترضتإذابالتعويضيطالبأنلصاحبهافيحق،انقطاع

نافذته.إلىالوصولمنومنعته،أخرىبنايةالضوء

المؤنتوفرلصمالىطوعيةممظمةمةالح!صرت!طتليا،بريصاألىالعم!ت

أغلبوتصنع.للعجلةالخارجيةأطحافةعطاءالإطار

وتكون،النسيجأنواعببعضالمقوىالمطاطمنالإطارات

فىالإطاراتوتستخدم(.المضغوطبالهواء)تملأهوائية

نقلوآلاتوالسياراتوالحافلاتوالدراجاتالطائرات

الترولوعرباتالبخاريةوالدراجاتوالمناجمالتربة

كثيرةأخرىوأنواع،الكبيرةالشحنوسياراتوالجرارات

المطاطمنالإطاراتأنواعتصئبعض.العرباتمن

العرباتمنكثيرفيالمستخدمةتلكمثل،المصمت

.الواحدةالعجلةذاتاليدوعربات

لامتصاصقابليتهاالمطاطيةالإطاراتصفاتوأه!ا

الطريق.علىالموجودةالنتوءاتعنالناتجةالصدمات

فيوتساعد،مريحةرحلةتوفيرفىالإطاراتوتساعد

فىالهواءسحملكما.الحمولاتمنكثيرةأنواعحماية

.العرباتوزنالمطاطىالإطار

قدرتهاهيالمطاطيةللإطاراتمهمةأخرىصفةهناك

الإطار،فسطح.الطريقعلىبإحكامالإمساكعلى

العميقة.الأخاديدمنكثيرعلىيحتويا!للامس،ويسمى

التيالأخرىالصغيرةالفتحاتمنوكثيرالأخاديدهذه

قوةالملام!ويوفر.الملامسنمطتؤلفشقوقاتسمى



علىساحكامالإمساكمنالإطارتمكنالتيالسحب

المطاطيةالجمانبيةالحوائطمنالإطارجسمويتكون.الطريق

منتصنعوهى.وتحميهالجسمبقيةتغطيالتي)الجوانب(،

حافةعلىالإطارلتثبيتكبيرةقوةذاتالأسلاكمنحزم

حبلىنسيجمنطبقاتعلىأيضاالجسمويحتوي.العجلة

طية.منهاكلتسمى،بالمطاطمغطى

الإطاراتتصنعكيف

إجراءمنلابدالإطاريصنعأنقبل.الأوليةالعمليات

معالمطاطخلطالعملياتهذهوتشمل،عملياتعدة

الحبالنسيجوتغطية،أخرىكيميائيةوموادالكبريت

شرائح.إلىبالمطاطالمغطىالنسيجوتقطيع،بالمطاط

آلةتسمىآلةبوساطةالكيميائيةبالموادالمطاطيخلط

علىالمطاطإلىالمضافةالكيميائيةالموادوتعمل.بانبوري

الآلةمنالمطاطويخرج.للبلىمقاومتهمنوتزيدتقويته

ألوا!.شكلعلى

الحريرأوالبوليسترأوالنيلونمنالحبالنسيجيصنع

منبطبقةالحبالنسيجتغطيةوتجريالفولاذ.اوالصناعي

مغطىنسيجالتكونمعاوالمطاطالحبالباستخدامالمطاط

بالمطاطالمغطىالحبالنسيجالقطعآلةتقطعثم.بالمطاط

المطلوبة.المقاساتوفقشرائحإلى

تدوربكرةعلىباليدالإطاريجمعالإطار.تجميع

قطرنفسالأسطوانةوتأخذ،الأسطوانةتسمىببطء

بانىيسمىالذىالعاملويلفعليها.يركبالتيالعجلة

حولداخليةبطانة،الأسطوانةدورانأثناءالإطار،

مطاطمنطوقمنالداخليةالبطانةوتتكون.الأسطوانة

ثمبالنفاذ.للهوأءلايسمحمحكماالغطاءيجعلخاص

حولبالمطاطالمغطىالحبالنسيجالإطاربانييلف

267رلإطاا

السياراتإطاراتمعظموتحتوي.طبقةطبقة،الأسطوانة

والملامس.الطبقاتبينالنسيجمنحزام!علىالأيابمهذه

التمدد،تقاوممصنعةخيوطأوالفولاذمنالاحزمةوتصنع

الرايون.أوالزجاجيةالأليافأوالاراميدمثل

.الطبقاتوضعبعدخررتين،الإطاربانييضيف

والتيالمجدولالفولاذمنأسلاكعدةمنخرزةكلتتكون

توضع.متينبمطاطوتغطىطوقشكلعلىمعالفهاتم

تلفثمالعجلةحافةمعالإطارتلامسنقطةعندالخرزة

فىالخرزةتثبيتلضمانالخرزةحولطبقةكلنهايتا

اللإطار.

الجانبيةالحوائطذلكبعدالإطار،بانييضيف

الختلفةالأجزاءتضغطثموالملامس،والأحزمة،المطاطية

تعسمىعمليةفيالبكراتمنبمجموعةمعاللإطار

الخياطة.

للفلكنة.مهيئاانئذ(المعالج)غيرالأحصرالإطاريكون

،المطاطوخامالكيميائيةالموادبينالفلكنةعمليةوتجمع

منالإطاريخرجومرنا.ومتيناقويامطاطياوتصئمنتجا

المكبسويحتوي.المعالجةمكبسفيويوضعالأسطوانة

تجاويفبهوقالبالمثانةيسمىكبيرمطاطىكيسعلى

يغلقوعندما.للملامسالمطلوببالنمطكبيرةوأخاديد

ويدفعبالبخار.المثانةوتملأ،الحرارةدرجةترفعالمكبس

المثانةتضغطثم،القالبشكلليأخذالإطارالبخارضغط

الملامس.بنمطكاملاالنهائيشكلهإلىالإطاروقالب

.المطاطانظر:

بآلات،الأيامهذه،الخطواتهذهمنكثيرتؤدى

اليدويةالعملياتإلغاءأدىولقد.لذلكخصيصامصممة

متماثلة.منتجاتوتصنيعالإنتاجيةتحسينإلى

ا!ن(،إلىاليسار)منأماميةمماظرمعفولاذيةطبقتهلإطارجابحيامن!اأعلاهالصورةوتوضح.الأيامهذهتصنعالإطاراتمنعديدةأنواع

!مالختلفةللألواعطبقاالملامسنمطيختلفمنخفص.جانبيمنظردووإطار،للطينوإطار،قطريةنصم!طبقةوإطار،معدليةطبقةلإطار

.الإطارات
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على،الداحليةبالمطانةلادئاالإطار،العامليحمع.واحدةواحدة،عرضيمقطع!ىأسملالموضحةالإطار،أجراءتجمعطاريراءجزاأ

الملامه!نمطوتضكلمعا،الأحزاءوتجميعالإطار،شتس!جلدلكلعدالفلكنةعمليةتقومببطء.تدور)بكرة(اسطوانة

.والشقوقبالأحاديد

الملاص!

الحطا

الدا-

وتخفضوالثباتالسحبقوةتحس!الإطارأحزمة

الطريق،علىالملا!سسقدرأكسرلوصعوذلكالحلى

أسفل.التوضيحياسسمادىموضحهوكما

الملامسبنيةتبلىأنبعدللإطار.الملامستجديد

إذأالإطارتشكيلإعادةأوالملامص!تجديديمكن،الأصلى

باستخدامالقديمالملامسيزالالبدايةفي.جيدةبحالةكان

الإطارويضعالجديدللملامسمطاطاالعامليضعثمالة،

ونمطالجديدالملامسفلكنةذلكبعدتجري.القالبفي

لصقالأوقاتبعضفيويتم.القديمالإطارفيالملامس

إلىفلكنتهاتمقديكونالتيالأنماطوبهالجديدالملامس

المجهز.الإطارجسم

الملامسوأنماطالإطاراتأنواع

المائلة-أ:السياراتإطاراتمنرئيسياننوعانيوجد

ذاتأوالقطريةنصف2-المنحرفةالطبقةذاتأو

ذاتأوالمائلةالإطاراتتعرف.القطريةنصفالطبقة

المستعرضة.الطبقةبإطاراتعادةالمنحرفةالطقة

مائلايوضعالذيالحبلبنسيجتبنى.المائلةالإطارات

طبقةكلوتضاف.أخرىإلىحافةمن-منحرفاأي-

تحتها.التىالحبالزاويةتضادزاويةعلىالحبالتقعبحيظ

بعضهاالإطارطبقاتتحك،العربةتتحركعندما

.والتلوياللرونةتسمىحركةفىبالملامسوأيضاببعض

الأسبابأحدوهى،داخليةحرارةالحركة!ذهتنئ

إلىالشديدةالحرارةتؤديحيثالإطار،تهتكفيالكبيرة

.الطبقاتتشققأوالملامسفصل

منالنوعهذايبنى.القطريةنصفالإطارات

منالإطاربعرضمستقيمايوضعحبالبنسيجالإطارات

القطرية.نصفالإطاراتجميعوتحزم،أخرىإلىحافة

بينتوضعحبالنسيجأحزمةألمحزمةاللإطاراتفيتوجد

حدوثمنععلىالأحزمةوتساعد.والملامسالطبقات

الطبقةبينالجمعويختجالملاممم!.تلويمنوتمنعالثقوب

منعمراأطولإطاراتملام!م!والأحزمةالقطريةنصف

القطريةنصفالإطاراتومقاومة.المنحرفةالطبقةإطارات

منأقلطبقتهاأنكمالمرونتها،غيرهامنأعلىللتلف

فتوفرأكثر،بسهولةتدورأنهاكما،المنحرفةالطبقةإطارات

.أ!قودأ

تستخدم.المنخفضالجانبىالمظهرذاتالإطارات

المرتفع.الأداءذاتالسياراتمنكثيرفيالإطاراتهذه

كماالعاديةالإطاراتمنأكثرممتلئةالإطاراتهذهوتظهر

منأكثرالجانبىالحائطإلىالجانبيالحائطمنعريضةأنها

أكبرملامسهاويكون.العجلةحافةإلىالملامسالارتفاع

الإطاراتمنأكبرمإلطريقتلامسهيكونبحيث

زيادةعلىللملامسالمضافالجزح!هذاويعمل،القياسية

السحب.قوةمنويزيد(،)العجلاتالقدمأثرعرض

خلالمنازدادالذيالثباتفيالإطاراتهذهوتزيد

العاليةالسرعاتعندتتحكمأنهاكماالإطار،شكل

القيا!مية.الإطاراتتفعلمماأكثرالمنحنياتوحول

فيالملامصأنماطتصممللإطار.المللامسأكلاط

سبيلفعلى.الخاصةالأغراضحسبمنوعةمجموعات

بأعماقأخاديدملامسالثلجإطاراتفييوجدالمثال

جرقوةمعطا،والطينالثلجفيالملامسويحفر.إضافية

الجليدعلىفعالةغيرالثلجإطاراتتكونبينمااستثنائية

نألاتستطيعفإنهاالأخاديد،لوجودنظراالصلدوالثلج

!ل!
--؟ع؟كا

كاعلم
كا
،

ص3ص-فئكاكا---س-لا؟!3-!-ءس"لاصسع -!---

لإكالاآكل!اا!

بى،رزكايمجزابمللإطارالعدمأثربحزامللأطارالقدملألر



الإطارمقاساتمقارنة

926رلإطاا

الجديدةجمئالسياراتعجلاتها.مقاسإلىبالإضافةالعربةووزننوععلىالسيارةإطاراتمقاسيعتمد

الممحفضالجانبيالمظهرذاتالإطاراتالانتستخدمالسياراتمنكثيراأنمعتقريبا،قياسيةإطاراتلها

بالطريق.للإمساكالخواصبأفضلتمتاروالتىجداالمنخفضالجانبيالمظهرأوذات

بالجوايطالثلجإطاراتفىويوجدالسحبقوةمنتزيد

أظافرمثلالإطارمنتبرزجوايط،تسمىمدببةمسامير

قوةمعطةالجليد،فيتحفروهي،والحادةالصغيرةالأصالغ

نظرأ،الإطاراتهذهالمناطقبعضوتحظر.إضافيةسحب

.الطرقألعسطحتتلفالجوايطأنأظهرتالدراساتلأن

تستخدمإطاراتالثمانينياتخلالالمصنعونطورولقد

جميعإطاراتعادةالإطاراتهذهوتسمى،طقسأيفى

ملامسأنماطالسباقلممياراتلإطاراتيصنع.الفصول

وعربات،الكبيرةالشحنلسياراتوكذلك،خاصة

الحربية.والمركباتالزراعةوعرباتالختلفةالتشييد

ويجبمإلزمنالإطاراتتبلى.بالإطاراتالعناية

البلىحالةفيآمنةغيرالسيارةوتكون.بانتظامامشبدالها

البلى!حالةفيالسيارةقيادةوتعد،الملامسلنمطالكبير

كثيرفيالمرورلقواعدانتهاكأالملامسلنمطجداالكبير

عجلاتفيأكبرالإطاراتبلىويكون.الدولمن

الأماميةالإطارأتتبديلالمستحسنمنولذلك،السحب

استخدامها.فترةخلالواحدةمرةوالخلفية

تاريخيةنبذة

تومسونروبرتالأسكتلنديالمهندساخترع

،المركباتأغلبوكانت.ام845عامالهوائيةالإطارات

فولاذية.وإطاراتخشبيةبعجلاتتسيرالوقتذلكفي

ولقد.بسرعةولايبلىالخشبالفولاذيالإطاريحفظ

تكنلمولكنهاالنقللحركةدفعةتومسونإطاراتأعطت

المطاطمنالإطاراتأولظهرت.الكفايةبمافيهقوية

فيالإطاراتهذهواممتخدمتإنجلترا،فيالمصمت

.والدراجاتالسيارات

بيطريجراحوهودنلوببويدجونأدخل

،ام888عامتومسوناختراععلىتحسينا،أسكتلندي

للدراجةبالهواءمملوءةالمطاطمنأنابيبدنلوبطورحيث

أسهلالبدالةحركةالإطاراتهذهوجعلت.لابنهالثلاثية

بدأبقليلذلكوبعد.المصمتالمطاطإطاراتحالةفيمما

فيالمتحدةوالولاياتأوروبافيالدراجاتمصنعو

استخدامها.

.أم598عامالسياراتفيالهوائيةالإطاراتظهرت

واحدأنبوبهناككانالدرأجاتإطاراتحالةفيوكما

وتتميزثقيلةالسياراتأصبحتأنبعدولكنبالهواء.مملوء

تحملالواحدالأنبوبإطاراتتستطعلم،العاليةبالسرعة

تطويروتم.قليللزمنإلامضغوطهواءمنمايكفي

وتتكون.العشرينالقرنأوائلفيالجزءينذاتالإطارات

تركبالمرنالمطاطمنوأنبوبغطاءمنالإطاراتهذه

الأنبوبويحتويالهواء.علىوتحتويالغطاءداخل

الهواءمرئهنسملكلكجم3.5-.93منالداخلي

العالي.الضغطإطاراتالإطاراتهذهتسمى.المضغوط

منأقلكميةوجودأنعندئذالإطاراتمصنعوعرف

بلفقطالسيارةوزنيتحمللنالإطاراتفيالهواء

عامفيوظهرتأيضا.الرحلاتفيراحةيضيف

البلون.إطاراتأوالمنخفضالضغطإطاراتأم229

سملكلكجم2.2-.12منالإطاراتهذهوتحتوي

.المضغوطالهواءمن
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وتتميزأم،489عامالأنبوبيةغيرالإطاراتظهرت

منوذلكالهواء،بتسربلايسمحبحيثمحكمبغطاء

الجديدةالسياراتمعظموتزود.داخليةبطانةوجودخلال

أنبوبية.غيربإطاراتم5491عاممنذ

القرنمنالحسبعينياتشترةخلاأ!المصنعودطور

للاستخدامرقيقةاحتياطيةإطاراتالميلاديالعشرين

صندوقفيأصغرحجماوتأخذوزنأأخفتكون،المؤقت

أيضاالمصنعونوأدخل.القياسيةبالإطاراتمقارنةالسيارة

منخاليةكانتإذاحتىتعملأنيمكنالتيالإطارات

الهواء.

تشارلز،جوديير،بويد؟جون،دنلوب:أيضاانظر

.المطاط

ء!ح"المزخرفالإطار

يةمصوأدرجشكلفيحلية

المعمارفيتعرفالطرفين

"!!ى"ويستعم!!.أيضابالخرطوشة

!كل؟2المصطلهذاالمعماريون

،!*7""ءالمحفورالرقيمإلىللإشارة

ملفوفدرجشكلعلى

جزئيا.

المزخرفالإطارويشير

إطارإلىالمصريالمعمارفي

شعارأواسمايحملبيضي

فإنالنبالةفيأما.الحاكم

درعإلىيشيرالمصطهلح

البابواتيستخدمهابيضية

الكريموالكنائسورجالات

غشعاراتلعرضالمحتد

المصريللفرعودترمرخرطولثةعليها.بهمالخاصةأسةالنبا

على!حمورةعئآمولىتوت،النبالةشعاراتانظر:

الزهرية.هده.علم

اية(.ررالحديتدرمصنماتالنبويالحديثان!:.الأطرا!

الرطبةال!ماكنفيتنموبريةزهرةلدونالا!

نوعاأربعونولهاوآسيا،الشماليةأمريكافيالشجرية

الولاياتفيالأبالاشجبالا!شمافىأكثرهاويوجد

بتلاتوثلاثسبلاتثلاثالزهرةولهذه.المتحدة

.أوراقوثلاثزهرةيحملجذروكلسدياتوست

أمريكافيالموجودالأبيضالإطرليونأنواعهاأفض!!ويعد

مقوسة،قصميرةجدورعلىالزهراتوتنمو.الشمالية

اسمعليهيطلقوماتحمر.تمالتفئ!عندوتبيض

البيضاءولأزهارهإشرافا،اكثرهاهوالمللونالإطرليون

أرجوانية.أوداكنةحمراءخطوط

.لزهرةا:أيضاان!

التجفيف،بوساطةتحفظأطعمةالمجففةالأطعمة

مقدارإليهايضافأنبعدأ!هياأوللأك!!جاهزةوت!صن

،الألبانومنتجات،اللبنمثلالمجففةفالأطع!ةالاء.من

والجيلاتين،،والبهارات،والشاي،والبنوالحساء،

كثيرفيتباعذلكإلىوماوالمكرونةالمش!طة،والحلويات

المجففةالأطعمةتشملوح!ذلك.التجاريةالمحلاتمن

البيض.علىتحتويالتىوالمنتجات،والجبن،الخميرة

وصغروزنها،خفةالمجففةالأطعمةمميزاتأهمومن

بعدالماءمن%09منأكثرتفقدأنهاإذتشغلهالذيالحيز

صالحةالمجففةالأطعمة!تظأأنويمكنتجفيفها.

إذا-تعبئتهامنالفراغبعد-عديدةأشهرااصلاستعمال

م.482علىحرارتهدرجةلاتزيدم!صانفىحفظت

نطفة،طازجةتجفيفهاالمرادالأطع!ةات!صنأنويحب

تعالج)أيالخضراواتتبيضالعادةوفىالنفئ.مكتملة

للقضاءوذلكتبرد(،ثمقصيرةلفترةالبخارأوالحاربالماء

الأحيائيةالمنتجاتأماتجفيفها.قبلالإنزيماتعلى

كالدجاجالأطعمةأنواعوبعض،واللقاحاتكالأمصال

تجففالعمليةهذهوفيبالتجميد.تجفففإنهاوالفطريات

بمكانمنخفضةحرارةدرجةفيتحفظثم،المعنيةالمادة

الذيالثلجتبخيريجريولذلكتقريبا.الهواء،م!مفرغ

إذابته.بدونالمتجمدالطعامفييكون

المجمد.الغذاءانظر:.المجمدةالأطعمة

خدمة)تقديمالكهربائيةالقدرةان!:الأدوار.إطفاء

بها(.موثوق

اكينالأطفالإلىيشيرمصطلحالأفابيبأطقال

المرأةرحمخارجالبيضةإخصابمنولادتهمنتجت

ويتم.الانبوبفىبالتلقيحمايسمىوهومختبر.في

بيضةإخصابطريقعنزجاجيوعاءفيالإخصاب

الخصبةالبيضةوهي-ا!لضغةزرعثممختبرداخلالمرأة

وولادةحملإحداثأجلمنوذلك،المرأةرحمفي-

منالناتجةا!لضغةتجمدالأحيانبعضوفي.طبيعيين

فىمستقبلالزرعهاالزجاجيالوعاءفيالإخصاب

الرحم.

النساءتساعدطريقةالزجاجيالوعاءفيوالإخصاب

وهذه.الإنجابعلى،الحملفيصعوبةيعانيناللاتي



271الأنابيبأطفال

بعضانتقاللتجنبأيضاتستعملأنيمكنالطريقة

الوراثية.الأمراض

اختبار،أنبوبفيلايحدثالتلقيحأنبالذكروالجدير

.بيتريطبقباسميعرفزجاجىوعاءداخليتمولكنه

بعضفيتكثرالعقمحالاتأنالبحوثأوضحتولقد

به.الزوجينكلاأوأحدشأثروقد،الصناعيةالأقطار

المصابينالأزواجمنالثلثينحواليمعالجةللأطباءويمكن

الجراحة.أوالعقاقيرطريقعنوذلكبالعقم

طريقعنالباقيةالمجموعةمنالبعضممساعدةويمكن

العلاجإعطاءمعالزجاجيالوعاءفىالبيضةإخصاب

المناسب.

طفلعلىللحصولخطواتعدةتجرى.التقنيات

عمليةلتنشيطخاصةعقاقيرالمرأةتأخذالاختبار.أنبوب

الحصولأجلمنالعقاقيرتعطىالبيوض(.)خروجالإباضة

ناجح.لتلقيحالفرصتكثرلكيوذلكبيضةمنأكثرعلى

لكيالدماختباراتطريقعنالخبريةالفحوصإجراءويتم

البيوض.لأخذوقتأنعسبتحديديتم

عمليةالجراحيجري،البيوضنمويكتملوعندما

البطنجو!منظارالجراحيستخدموقدعليها.للحصول

ويتم.البيوضموقعلتحديدوذلك،المقاريبمننوعوهو

تحتصغيرقطعإجراءيتمثمعام،بمبنجالمرأةتخدير

منظاربوضمعللطبيبتسمحمناسبةفتحةلإحداثالسرة

مكانتحديديتموعندماالمحدد.الموقعفيالبطنجوف

لسحبها.خاصةإبرةالجراحيستعملالبيوض

لجمعالأخرىالوسائلبعضيستعملأنويمكن

وهىالصوتيةفوقالموجاتتضممالوسائلوهذهالبيوض.

ومعرفةموقعلتحديدتستعم!!،الصوتيةالموجاتمننوع

مبنجاستخدامإلىفقطيحتاجالطريقةهذهومع.البيوض

بجدارقطعإجراءإلىحاجةهنالكتكونولا،موضعي

منصوتيفوقمسبارإدخاليتمذلكعنوبدلأ.البطن

وباستعمال.البيوضتجمعثمومنالمهبلأوالمثانةخلال

المبايصصورةالجراحيرىالصوتيةفوقالموجات

بوساطةوليسشماشةعلىالبيوض(،تفرزالتي)الأعضاء

.مقراب

زجاجيوعاءفيالبيضمةإخصابمنالثالثةوالمرحلة

فبعدالختبر.فيوتنميتهاالبيضةإخصابعلىيشتمل

حيثللمختبر،مباشرةتنقل،المرأةمنالبيوضسحب

المرأةزوجويمد.ساعاتستلمدةخاصسائلتوضحثي

يكونأنويجب(،المنوية)حيواناتهنطافهمنبعينةالختبر

النطافوتعالج.البيوضجمعمنساعاتأربعبعدذلك

الأشكالعنهاوتزالبغسلها،وذلكخاصةبطريقة

البيوض،معتوضعذلكوبعدتحضينها.ثمومن،المشوهة

لإخصابا

يتريطبق

عوتيفوقمسبارإدخالخلالمنشاشةعلىالميوضرؤيةمنالأطباءويتمكن.الميوضبحيمالعمليةتبدأالزجاجىالوعاءفيالإخصاب

الر3فيالخصةالمضغةتوضعذللثوبعدلالمحتبر.طبقفيالسطفةبوساطةتخصبثموم!،خاصةإبرةلواسطةالبيوضسحبويتم.لالمهمل

الرحم.عنقخلالمنرفيعأنمو!لوساطة
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تفحصالخطواتهذهوبعد.ساعة18بحوالىتقدرلمدة

ثم.الإحصابعمليةتماممنللتحقهتأخرىمرةالبيوض

.أخرىساعة42لمدةالمستنبتإلىيعاد

البيضةتنقل،الإخصاباتخموأمنالانتهاءوبعد

الطبيبيمررحيث،المرأةرحمإلىالمضغةأوالناميةالخصبة

عنقخلالمنوذلكالرحمداخلإلىجدارفيعاأنبوبا

توضعالتىالمضغةعلىيحتويالأنبوبوهذا.الرحم

فيمبنجلاستعمالضرورةتوجدولا.الرحمداخلبرفق

يذكر.ألمخلالهالايحدثالتيالعمليةهذه

بيوضإرجاعيتممتعددحملحدوثفرصةولتقليل

ثلاثهوبهالموصىالأقصىوالحد.الرحمإلىالعددقليلة

فيتحفظتمتلقرءبيوضمنفائضهناككانوإذا.بيوض

الحفظتسمىبعملية-المئويالصمفرتحتحرارةدرجات

.أخرىمناسبةفيلاستعمالهاوذلكالتجميدأوالقري

بطريقةحفظهاسبقالتيالبيوضهذهاممتعمالويمكن

بطريقةأخرىمرةتحضيرهابعدوذلكالقريالحفظ

عامأممتراليافيمرةلأولاستعملتالتيوالتدفئةالتجميد

.أم849

الجدلمنكثيرايثيرالزجاجيالوعاءفيوالإخصاب

فيهابمابها،يستهانلابمخاطرمقرونفهوزوايا.عدةمن

الرحمخارجالبيضةتنموعندماالمنتبذوالحملالإجهاض

متعددحم!لحدوثاحتمالاتأيضاوهناك.والإملاص

.خطيرةمضاعفاتلحدوثاحتماليوجدكما

أ!عاءأفىالإخصابعمليةفيالنجاحونسبة

تقاريرحعسب%،02و01بينيتراوحبماتقدرالزجاجي

الذينالأزوأجعددلكن.بهاتقومالتيالطبيةالمراكز

ينجحإذجدا،قليلالنهايةفىأحياءأطفالعلىيحصلون

إجراؤها.يتمالتىالحالاتمن%5إلى3بينمافقط

تاريخيةنبذة

فيالتديياتبيوضلتخصيبالأولىالمحاوأسةأبريت

القرنمنتصفوبحلولالتاسئكشر.القرننهايةفيالختبر

فيبنجاحالحيوانبيوضتخصيبتمقدكانالعشرين

همابريطانيانطبيباننشرأم719سنةوفيالختبر.

أريميةكيسةأولعندرالممةستبتووباتريكإدواردزروبرت

فيوذلكالإخصاببعدرؤيتهاتمتالمضغةقبلمرحلة

التاريخ،فيالأولىوللمرة،مشواتممبعوبعد.زجاجطبق

فيأنابيبطفلةأولولادةإكمالفيوستبتوإدواردزنجح

بإنجلشراأولدهاممدينةفيوذلك،براونلويسهيالعالم

أنابيبطفلةأولفإنلأستراليا،بالنسبةأما.ام789سنة

الملكيملبورنمستشفىفيولدتالتيريدكانديسهي

.ام089عامفي

منأديليدمدينةفيطفلانولدأم،869سنةوفي

فيشديداالتهاباتعانيالطفلينأموكانت.مجمدةبيوض

منتمراللذينبالبوقينالالتهابأضروقد.فالوبقناة

حالةللأمسببكاالرحمإلىالمبيضمنالبيوضخلالهما

تجميدها،تمثمالمرأةمنبيوضثلاتجمعتوقد.العقم

الرحم.فىغرسهاثمومنوإخصابهاتدفئتهاذلكوبعد

الحملواستمرالخصبةالبيوضمنبيضتانعاشتوقد

.طارئبدون

تجميدبشأنالخلقيةالناحيةمنالمعارضةاستمرتوقد

ويعتقد.العمليةخلالماتتالمضغاتبعضأنإذالمضغة

نأكما.الحياةبدايةهيالمحصبةاجيضةاأنأساسامنكثير

حلقدالمجمدةلل!ضغاتبديلاالخصبةأجيوضاأاستعما

برنامتخصوالتىالمهنةبأخلاقالمتعلقةلاتأخساؤابعفر

الأنابيب.اأطفال

تظهرلم.الإسلاميالشرعميزانفيالأنابيبطفل

العالمفيالأنابيبطفلأوالصناعيالتلقيحمشكلة

نأإذ،الغربفيبهاظهرتالتيالحدةبنفسالإسلامي

بعدولكن،باربعبالزواجللرجلتسمحالإسلاميةالشريعة

وظهور،الظاهرةتلكصاحبتالتىالإعلاميةالضجة

المحافلاهتمتالإسلاميةالبلادبعضفيفرديةحالات

شرعية،بحوثاحولهاوكتبتبالظاهرةالإسلاميةالعلمية

التيالفقهيةالمجايمم!عددعنايةموضعوكالت

واستكشفت.الختلفةأبعادهافيهرةأ!اأااستعرضت

بها.تجرىالتيالمحتلفةوالأساليبلطهلبهاأ!د:ايخعا

إلىالزوجينحاجةتقديرعلىالمسلمينفقهاءأكدوقد

المباحةبالطريقةيلبىأنيمكنمشروعغرضوأنهاالولد

سبعهناكأنللفقهاءوتبين.التلقئالاصطناعيطريقةمن

والمنعالإباحةحيثمنمعينشرعىحكممنهالكلطرق

يلي.فيمانذكرها

الموضعفيوتحقنمتزوجرجلنطفةتؤخذأن-أولا

جدارفىوالعلوقالتلقيحفيتم،زوجتهرحممنالمنامحب

حاجةثبتتإذاشرعاجائزأسلوبوهذا.اللهبإذنالرحم

الحمل.لأجلالعمليةهذهإلىالمرأة

مبيضمنوبيضةزوجمننطفةتؤخذأن-ثانيا

معينةفيزيائيةبشروططبياختبارأنبوبفيوتوضعازوجته

ثمألاختبار،وعاءفيزوجتهبيضةالزوجتلملطفةحتى

الوقتفيتنقلوالتكاثر،بالانقساماللقيحةتاخذأنبعد

نفسهاالزوجةرحمإلىالاختبارأنبوبمنالمناسب

ككلوتتخلقوتنموجدارهفيلتعلقالبيضةصاحبة

طفلاالزوجةتلدهالطيعيةالحملمدةنهايةفيثمجين،

العلميالإنجازحققهالذيالأنبوبطفلهووهذا.طفلةأو

بينماالأولادمنعدداليومإلىبهوولد.اللهيسرهالذي
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بالنظرذاتهفيمبدئيامقبولأسلوبوهو.وأنثىذكر

فيماالشكموجباتمنتماماسليمغيرلكنه،الشرعي

إلاإليهيلجأألافينبغي،ملابساتمنبهويحيطيستلزمه

.القصوىالضرورةحالاتفي

الزوجينمنالمولودنعسبيثبتالحالتينهاتينوفى

ثبوتالأخرىوالحقوقالميراثويتبعالبذرتين،مصدري

يثبتوالمرأةالرجلمنالمولودنمسبيثبتفحين،النعسب

به.نسبهالتحقومنالولدبينالأحكاممنوغيرهالإرث

وبعدزوجينمنوالبيضةالنطفةتؤخذأن-ثالثا

زوجةرحمفىاللقيحةتزرعالاختباروعاءفيتلقيحهما

بهذااختيارهابمحضتتطوعحيث،نفسهللزوجأخرى

المجامعأحدأجازوقد.الرحمالمنزوعةضرتهاعنالحمل

الملاحظاتبعضلكن.الحاجةعندالأسملوبهذاالفقهية

التيالأخرىالزوجةأنمنها،الأسلوبهذاعلىأثيرت

ثانيةتحملقدالأولىالزوجةبيضةمنلقيحةفيهازرعت

الزوجمعاشرةمناللقيحةحملعلىرحمهاانسدادقبل

منهاأخذتالتيهىهلاللقيحةولدأمتعلملاكمالها،

وأعلقةتموتقدكما،الزوجمعاشرةمنولدأمالبيضة

لاالذيالآخرولادةمعإلاتسقطولاالحملينأحدمضغة

،الزوجمعاشرةحملأماللقيحةولدأهوأيضايعلم

منلكلالحقيقيةالأملجهةالأنساباختلاطمنويوجب

ذلكوأن،أحكاممنذلكعلىيترتبماوالتباسالحملين

.المذكورةالحالةفيالحكمعنالمجمعتوقفيوجبكله

الموقعفىوتحقنرجلمننطفةتؤخذأن-رابعا

ثمداخلياالتلقيحيقعححتىآخررجلزوجةمنالمناسب

يكونحينالاسلوبهذاإلىويلجأ،الرحمفىالعلوق

منالذكريةالنطفةفيأخذونمائهفيبذرةلاعقيماالزوج

.غيره

الاختبارأنبوبفىخارجيتلقيحيجرىأن-خامسا

امرأةمبيضمنمأخوذةوبيضةزوجمنمأخوذةنطفةبين

فياللقيحةتزرعثم(،متبرعة)يسمونهازوجتهليست

يكونعندماالأسلوبهذاإلىاللجوءويتبم،زوجتهرحم

قابلسليمرحمهالكنمعطلا،أومستاصلاالزوجةمبيض

اللقيحة.لعلوق

الاختبارأنبوبفيخارجىتلقيحيجريأن-سادسا

)يسمونهمالهزوجةليعستامراةمنوبيضةرجلنطفةبين

بسببأخرىامرأةرحمفىاللقيحةتزرعثم(متبرعين

عقيمأيضاوزوجهاسليمرحمهالكنمبيضهاتعطل

ولدا.ويريدان

بينالاختباروعاءفيخارجيتلقيحيجريأن-سابعا

تتطوعامرأةرحمفياللقيحةتزرعثم،زوجينبذرتي

بحملها.

التلقئأساليبمنالأخيرةالأربعةالأساليبوهذه

مجالولاالإسلامىالشرعفيمحرمةجميعهاالصناعى

فيهاوالآنثويةالذكريةالبذرتينلأنمنها،شيءلإباحة

عنأجنبيةبالحملالمتطوعةلأنأو،زوجينمنليستا

البذرتين.مصدرالزوجين

منعامبوجهالاصطناعيالتلقيحفىلماونظرا

احتمالومنشرعاالجائزةالصورفىحتىملابسات

إذاسيماولاالاختبارأوعيةفياللقائحأوالنطفاختلاط

المسلمألايلجأالفقهاءينصح،وشماعتكارستهكثرت

الضرورةحالةفيإلاممارستهإلىدينهعلىالحريص

والحذر.الاحتياطوبمنتهىالقصوى

العقم.،الإخصاب:أيضاانظر

أسئلة

الأنابيب؟أطفالمصطحيعيماذا-أ

تتحذالتىالخطواتوماالبيوض،لجمعطبيةطريقةاسماذكر-2

البيضة؟لإحصاب

بنعم،الإجابةكانتوإذا؟طويلةلمدةالبيوضحفظيمكرهل3

فكيف؟

البيوض؟إخصا!عملياتك!!تنجحهل-4

فىأناليبطفلأولولادةإكمالفينجحاطبيبينأولمن-5

العالم؟

العالم؟فىألابيبطفلأولاسمما-6

الصناعى؟التلقيحلعمليةالإسلامىالتصورما-7

(.تاريخية)نبدةالمحتلةفلسطينانظر:.الحجارةأطفال

يتميزونا!ليناوو!ىارهماوو!!نالأطفال

فيمعاالصفتينأوالإبداعأوالذكاء،منعاليةبدرجة

المجالاتهذهتشملوقد.المجالاتمنأكثرأوواحدمجال

والموسيقى،والرياضيات،والقيادة،والمسرح،الأدب

خاصةبرامجإلىالموهوبونالأطفالويحتاج.والعلوم

علىتشجعالبرامجوهذهكاملا.تطويراقدراتهملتطوير

أثناءالفرديةالمواهبواستخدام،المستقلوالتفكيرالإبداع

المتكامل.التعليمتلقي

طريقتينبإحدىالموهوبينالأطفالالتربويونويميز

حسناأداءالاختباراتالصغارهؤلاءيؤديفقد.رئيسيتين

قدأو،الخاصةالمهاراتاوالذكاءأوالإبداعمدىيوضح

يلحظهالذيالمتميزإنجازهمخلالمنأنفسهميبرزون

الأطفالتمييزيتموقد.آباؤهمأوأصدقاؤهمأومدرلمموهم

المبكر.الشبابإلىالطفولةمن

التىالتعليميةالبرامجبتقديمالمدارسمنالعديدوتقوم

فيالطيعيبمعدلهمالتطورعلىالموهوبينالأطفالتشجع

مادةالمدرسيقدمقدفمثلا،.العاديةالدراسيةالفصول
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لحثعلىماطالبلمساعدةفرديةوتعليماتتعليمية

أغصلافىأقرانهوصلهاالتيالحدوديتعدىمعينموضوع

إليالموهوبالطالببنقلتقومالمدارسوبعض.الدراسي

تعلمبهايستطيعالتىاشسرعةبنفسأعلىدراسيفصل

يتمقد،أخرىحالاتفيو.فصللكلالمطلوبةالمواد

لنفسطلابممجموعةالعاديغيرو!إلطفل

تتسارعوقد.محددةلموضوعاتالقدراتمنالمستوى

فيه.يمتازالذيالمجالذللثفيفقصأالموهوبالطفلخطى

خارجخاصةنشاطاتتنظمأيضاالمدارسوبعض

تعيينأيضايغوقد.الموهوبينللأطفالالدرالممةحجرة

.الموهوبالطفللتدريباختصاصي

.الخاصالتعليم:أيضاأنظر

هـ،1332-)1236يوسفبنمحمدأطفيش،

صالحبنعيسىبنيوسفبنمحمدم(.أ-0821391

ولد.الأئمةبقطبالإباضيةعندوالملقبالإباضىأطفيش

فاشتغلونئفيهصغرهمنذالعلموطلبالجزائر،جنوبفي

مؤلفاتهإنقيلحتىشبابهبداياتفىوالتأليفبالتدريس

قضايافيمشاركتهمنالرغمعلى،مؤلفثلاثمائةبلغت

التفسيرفيكتبثلاثةالىضيرة،مؤلفاتهبيننجد.عصره

مجلدا،عشرثلاثةفيالمعاددارإلىالزادهميانأشهرها

!ضالىوهو.زادهالمسافريفئفيهالذيالوعاءهووالهميان

لعلماأعاصلةلاأمورافيهشأدخلفيه،توسع،الحجمكبير

الإباضية.الافرهضة،راءتفاسيرهفيانتصركماالتفسير،

القذيفة(بمالصاروخ)إط!ة!الماروخانظر:الإطلاو.

(.الإطلاق)معداتالموجهة

ا!ط!ق(.)عرداتالفضاءرحلاتانظر:.أطلس

تسس!معبوداتمجموعةمنواحداكانأ!ى

بأنالأسطورةهذهتزعمإذ،اليونانيةالأساطيرفيالجبابرة

كليمنالبحروحوريةلابتيوسالجبارالإلهابنهوأطلس

الجبابرةالآلهةمنوغيرهأطلسخاض.روفيوسوأخو

زيوسعاقب.الأولمبوآلهةزيوسضدخاسرةحربا

كتفيهفوقالسماءوحملالوقوفعلىباجبارهأطلمم!

ال!بد.إلى

تفاحاتعلىالحصولفيأطلسمساعدةهرقلطلب

هرقلتاركاأطلصرفذهب.الذهبيالتفاححارساتمن

منه.لدلآالسماءيسند

أخرىمرةالسماءأخذرفضبالتفاحاتعادوعندما

هرقللكن.دائمةبصورةليرفعهاهرقليجبرأنأملعلى

السماء.منهيأخذوجعلهخدعه

الانيعرفالذيالغربيأحشمالاإقليمفىأطلسوقف

غربشماليفيالأطلسجبالسميتولذلكبإفريقيا.

وتبين.باسمهسميتأيضاالخرائطوكتب.باسمهإفريقيا

منأكثرالأرضيحملوهوأطلسالأعمالمنكثير

كتفيه.علىأ!سماءايحملأنهتبينالتيالأعمال

نالأببعضفىيتضمنخرائطكتابالأ!ى

أطلسمصطلحيطلقوربما.الأماحشعنوأرقاماحقائق

شكلفىموضوعأيتستعرضالتيالمجلداتعلى

.مجدولأو،توضيحي

بيانيةرسومعلىيحتويماأجاغاالحغرافى:الاطلس

والريف،والطرقوالبلدانالمدنتوضحجداولووخرأئط

المياهبمناطقوعلاقتهاالأرضوحج!ا،والجبالالأنهاروا

قائمةعلىيحتويكما،الأماكنواالتضاريسوأسماء

التعرفكيفيةوتبين،الخصائصهذهلمتلأسماءبهاتسجل

أخرىأشياءتوزيعأيضالبينقد،والخرائط.الخرائطعلى

المناخوأنواعوالسكانالاقتصاديةالموارد:مثلكثيرة

النباتية.والحياة

خرائطتتضمنالتىأعبرىاالعالمأطالسأمثلةومن

حسينللدكتورالإسلامىالتاريخأطلسنسبيامفصلة

الإيطاليةاللغةفىالعالممواقيتوأطلسمؤنص!

ينشرالبلدانمنعددوهناك.الروسىمراأطلسر

الماديةالمواردتبين،خرائطتتضمنطنيةوأطاكصر

أضقافية.واوالاقتصادية

،بطليموسكلاديوسإلىالفضلالمؤرخينمعظميعزو

أطلسأولنشرفيمصر،فيعاشالذيالجغرافيا،عالم

مجلداتثمانيةمنجزءاباعتبارهالميلاديالثانيالقرنفي

أطلساسمأطلقمنوأول.الخرائطتصميمكيفيةعن

علىالأطالسمنالكتيروتحتويالحغرافيا،دراسةعلىيساعدالأطلس

دقيقة.بتثاصما!للخرائطمكرةصور
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جراردوسالخرائطمصمم،الخرائطمنمجموعةعلى

.الميلاديعشرالسادسالقرنفيميركاتور

بأيديهم.أطالسهمفيالخرائطالأوائلالجغرافيونرسم

الرسوممنمجموعةمنالمبكرةأعمالهمبعضوتتكون

بتطورالأطالسإنتاجازدادوقد.الملاحةلخطوطالبيانية

نشرأرزياهو،الأولىالأطا!بينأطلصوأبرز.الطباعة

.أنتوربمنأورتيليوسإبراهامومؤلفهأم057عامفي

منسلسلةأمستردامفيبلايونشردارنشرتوقد

.الميلاديعشرالسالغالقرنخلالالأطالس

الخريطة.:أيضاانظر

تمتدجبليةسلسلةالأطلسجبال.!جبال،الأ!ى

إفريقيا.غربيشمالعبركم2!014منيقربماإلى

بونرأسإلىالأطلسيالمحيطعلىدهيررأسمنتمتدوهي

والجزأئرالمغربمنجزءوعبر،المتوسطالأبيضالبحرعلى

بجبالالسلسلةهذهسميتوقدإفريقيا.انظر:.وتونس

أطلس.انظر:.الثيتانيالإغريقيأطلصلاسمتبعاأطلس

تمتدالسلاسلمنمجموعةمنتتكونالأطلسوجبال

الجنوبيةوالسلسلة.الشرقيالشمالإلىالغربيالجنوبمن

المغربفىالمقابلةأطلسوجبالالعاليةأطلسجبالهي

الجنوبيةوالسلاسلالجزائر.فيالصحراويةأطلسوجبال

ايلأطلسجبالوسلسلة.عاليةهضابتفصلهاوالشمالية

فيالمتوسطالأبيضالبحرساحلعلىتمتدالشمالية

فيالأطلسوتلال،المغربفيالريفأطلس:المغرب

الأطلسجبالقمموأعلى.التونسيةالأطلسوجبالالجزائر

مجونإرهلوجبلمترا(،4)61)5توبكالجبلتضم

.المغربفيالكبرىالأطلسجبالفيمترا(710.4)

الفوسفاتصخورالأطلسجبالمنوتستخرج

الحلظ()ححثهائشالإسبارتونباتوينمووالمنجنيز،والحديد

فقطوتنمو.الجبالهذهسلسلةهضابأعلىعلى

الجنوبية.السلسلةتلالعلىالقصيرةالحشائ!ش

غاصتأنهاالناسمعظماعتقدأسطوريةقارةأ!ى

ذكرتوقد.العسنينآلافقبلالأطلسيالمحيطتحت

ذلكنحوأوالميلاد،قبلالرألغالقرنفىمرةلأولأطلنتس

الإغريقيللفيلسوفعملانوهماوتيموص،كريتياسفي

قدمتألقةحضمارةفإن،أفلاطونقولعلىوبناء.أفلاطون

وفاسدينمرتشينصارواأهلهاولكن،أطلنتسفيوجدت

وليلةيوموبين،عقابهمألالهةقررتولذلك،طماعين

البحر.فيالقارةوغاصتأطلنتسعظيمانفجارضرب

فىالناسمنكثيراهذهأفلاطونقصةسحرتوقد

هذهمكانحولعديدةنظرياتوطوروا.الماضيةالعصور

بقايااكتشافالباحثينبعضوحاولزوالها.وكيفيةالقارة

الحضارةأساسأطلنتسأنالناسبعضأشاعكما،أطلنتس

ستخرجالقارةأنشنبأونبدأوامنهمبعضوهناك.القديمة

البحر.تحتمنمايوفا

جزيرةالواقعفىهيأطلنتسأنالعلماءمعظمويعتقد

كريتجزيرةمنالشمالإلىتقعالتيإيجةبحرفيثيرا

جزيرةمعظمحطمزلزالآوأن،كمأ01بحواليالكبرى

تلكنهائيا،الميونيةالحضارةوأزال،.مأق047عامثيرا

ويعتقد.وكريتثيرافيانتشرتقدكانتالتىالحضارة

بقصةلأفلاطونأوحىالذيهوالحضارةهذهانهيارأن

الأطلنتس.

علم.،المعانيانظر:.الإطئاب

المياهفيويعي!ش،بالنباتاتيتغذى،ثديحيوانالأطوم

والمحيطالأحمرالبحرفىالدافئةوالساحليةالضحلة

الحيوانولهذاأستراليا.منبالقربأيضاويعيم!،الهندي

لهذاويوجد.خشنةالعلياوشفتهحاد،غيرمستديرخرطوم

الأطومويستخدم.مسنونذيلالحوتيشبهالذيالحيوان

فمه.منالقريبةالبحريةالحشائم!ولد!،للسباحةزعانفه

الأخضر.أوالبنىإلىضاربالحيواناتهذهمعظمولون

العلويفكهونهايات،طويلانعلوياننابانالأطومولذكر

فيواحداوليداالحيوانهذاأنثىوتلد.أسفلنحوتنحني

وزنهيصلوقدأمتار،ثلاثةالأطومطوليبلغوقد.السنة

الرواياتتلكتكونأنالمحتملومن،كجم003إلى

هذاالبحارةشاهدأنبعدنشأتقدالماءبحوريةالخاصة

الأولى.للمرةالحيوان

فيملحوظانخفاضالقرنهذابداياتمنذوحدث

منالنوعهذاالقوانينوتحمي،الحيواناتهذهعدد

الكثيرونمازالولكن،كثيرةبلادفيالحيوانات

نادر.لحريتدىحيوانالأطوم
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.وقويحادممقارله.الأورةاماحدإلىيتسهحيرأليمه!لحريطائرالأطيش

منللامشفادةأو،المشاهدينعلىلعرضهإما،يصطادونه

زيته.منأولحمه

الخيلاني.البحر؟بقرةأيضا:انظر

الكبيرةالبحريةالطورمنأجناسلثلاثةاسمالأ!

صىدعيعترالذيأسشمالياالأطيشاأكبرهاالأسماكآكلة

وطولسما،09إلىطوأسهويص!!،الشماليالأطلسيالمحيط

منأخرىأنواعتعيشسما.ا08مبسوطانوهما،جناحيه

وأستراليا،إفريقياجنوبشاطئعلىالأطيع!طائر

.ونيوزيلندا

مفلطحة،وأقدامحاد،قويمنقارالأطيشلطائر

منالمصنوعةأعشاشهيبنىصغير.حنجرةوجراب

أكثرويتجمع،صخريةجبليةحافةعلىالبحريةالأعشاب

أنثىتبيضالوأحد.السربفيأطيشطائرء.)...من

ثلاثالفرخريمشنموويستغرق.واحدةبيضةالأطيش

مضمومانوجناحاهيغطس،قويطائرالأطيش.سنوات

الأطيشطيورتساعد.م03علومنالسمكلاصطاد

أسرابتتبعلأنها،السمكأماكنتحديدفيالصيادين

والسردين.والأسقمري،كالرنجةالأسماك

المياهفىتعيع!التىالشبيهةالطيوربعضتسمى

أيضاالمداريةشبهأو(والجديالسرطانمداري)بينالمدارية

بالأطيش.

لبوبي.ا:نظرا0ئرطا،لأطيشا

المتحدةالولاياتتاريخفيمرحدةالبئاءإعكادة

ماالفترةفيوقعتالشالأهليةالحربأعقبتالأمريكية

استعادالمرحلةتلكأثناءوفيام(.865-1861)بن

فيالمتحالفةبالولاياتعلاقاتهالشماليةالولاياتاتحاد

الأهلية.الحربفىالجنوبيةالولاياتهزيمةبعد،الجنوب

وحتىأم865منذالجديدةللدولةالبناءمرحلةالشمرت

.ام877

مشاكلالمرحلةتلكفيوالجنوبالشمالقادةواجه

يسمحكيف،المثالممبيلعلىمنها،كثيرةمعقدة

الاتحادمنانسحبتالتيالجنوليةولايةعرةللإحدى

وما؟التحالفقادةيعاشبوكيف؟أخرىمرةبالعودة

؟الحرببعدالمحررينأطعبيدتمنحأنيجبالتيالحقوق

؟الحقوقتلكحمايةيمكنو!صيف

إذاأنه،لنكولنأبراهاماشئيساقترح.لنكولنمشروع

ويؤازروايعضدواأن،الولاياتفىالناخبينمن%01أقسم

ينصأنوطلب،جديدةحكومةتأليفيمكنفإنهالاتحاد،

أسبوعمنأقلبعدلكن.الرقإلغاءعلىالجديدالدستور

أغتيلام865أبريل9وفيالأهليةالحربانتهاءمن

جونسونأندروالرئيسنائبمحلهوحللنكولنالرئيس

للدولة.رئيساليكون

كلعنعاماعفواجونسونأصدر.جونسونمشروع

وينص،الرئيسيينالتحالفقادةعدافيماالجنوب!ت،اجيضا

حكوماتالجنوبيةالولاياتتؤأصفأنعلىالشروع

بالولاءعهدانفسهاعلىوتأخذاشقأخاءلاتقوم،جديدة

يمنحولم.الاتحادإلىللعودةمؤهلةت!صنل!صاطوطن،

.الجديدةالدولةبناءفىدوراالسودالمشروع

أكثرالسودوضعأصبحبالسود.الخاصةالقوانين

تلكسنتفقد،الجديدةللحكومةوتعقيداصعوبةالمشاكل

تمالسوداء،المدونةباسمعرفتقوانينعدةالحكومة

فيوالتحكمالسيطرةمنالبيضالجنوبيينتمكينبمقتضاها

بالسياطالمحررينالرقيقضربظلحيث،المحررينالعبيد

للعملعقودايوقعواأنالسودعلىوكانبه،معمولآ

فيمنهمالعاطلونيودعأنويمكنعام،لمدةبالسخرة

الهجماتمنعانواالسودفإنذلكإلىبالإضافة.السجن

نأرفضواالذينالبيضعليهميشنهاكانالتىالعنيفة

.الجديدةالدولةحكوماتمعتحعاونوا

الجديدةالحكوماتأنالبيضالجنوبيينمنالكثيراعتبر

للسود،الانتخابحقفكرةعلىيوأفقوافلم،قانونيةغير

سريةمنظمةوتأسست.حكوميةوظائفشغلهمعلىولا

مهمةكانت.تنسيفيكلانكوكلوكستسمىللبيض

قتلهم،حتىأوبضربهموذلكالسودمحاربةكلان

البيض.منمعهميتعاطفمنكلومهاجمة

الدولةأسستوبرامجها.الجديدةالدولةسياسات

منومعفاةمدعومةمدارس-مرةولأول-الجديدة

نحوها،السودفاندفعالجنوبولاياتمعظمفيالضرائب

منوكانبها،الالتحاقرفضوأالبيضمنالكثيرينلكن
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عنصريا.معزولةالمدارستلكأصبحتأنذلكنتيجة

.القانونبحكمألغيتلذلك

العنصريةالتفرقةالجديدةالحكوماتحرمتوقد

حرمالبيضعنفلكن،الانتخابحقالسودومنحت

بصورةحقوقهممنحقأيثماريجنواأنمنالسود

فرقطريقعنلهمالقانونحمايةمنالرغمعلى،حقيقية

.الشمالمنمسلحة

ومصاعبمشاكلالجنوبحكوماتجابهت

بعدببطءتسيركان!مثلافالزراعة.كبرىاقتصادية

الكافىالمالعندهكانمنالجنوبيينمنوقليل،الحرب

رؤوسجذبالمحتممنكانلذا،جديدةصناعاتللإنشاء

فيالاستثمارعلىوتشجيعهاالشمالمنالأموال

.الجنوب

الدولةلحكوماتالكاملةالأهدأفتنجزأنوقبل

فوردبروثرأم876عامالرئاسةانتخاباتجاءتالناشئة

خطةتنفيذفىفأسرع،الدولةرأسعلىهاييسب

.الجنوبمنالمسلحةالحمايةفرقلسحب

مرحلةأثناءفي.ونتائجهاالبناءإعادةمرحلةآثار

بناءوأعيدالولاياتتوحيدأعيد:الاتىتحققالبناءإعادة

أسعستالتيالتعليميةالأنظمةعمقتجديد.منالجنوب

الدولةفإنومدلك.الإقليمهذاأهميةالجنوبفى

خاصبوجهالسودمشاكلحلفيتنجحلمالجديدة

تحقيقفيأخفقتكماعام،بوجهالجنوبومشاكل

السودوفقد.الجنوبولاياتبينالعنصريالتجانس

السوديكنولم.حقوقمناكتسبوهماتدريجيا

قبل،بالبيضبالمساواةالمطالبةعلىحتىقادرينالأمريكيون

الذيالقانونصدوروقبلعشرالتاسعالقرنمنتصف

الحربانظر:البناء.إعادةعصرحكوماتبهوعدتهم

المدنية.الحقوقالسوداء،المدونة،الأمريكيةالأهلية

علاءيدرس)ماذاعدم،الجريمةان!:الثأهلل.إعادة

السجنالحانح(،لالحدثيقصد)ماذاالأحداثجنوح("الجريمة

)أقسامالمستشفى)العلاج(؟الكحوليةالسجود(،تعمل)كيف

(.المهنيةالخدمات

،الفضلاتأوالنفاياتمعالجةعمديةالثصئيعإعكادة

التيالنفاياتوتشمل،أخرىمرةمنهاالاممتفادةبغرض

والأوانيوالفولاذالألومنيومعلبعادةتصنيعهايعاد

المحافظةعلىتساعدالتصنيعوإعادة.والورقالزجاجية

تساعدكما،المصنعونيستخدمهاالتيالطيعيةالمواردعلى

مختلفطرحيحدثهقدالذي،التلوثمقدارمنالحدعلى

.النفاياتأنواع

الموادلتوفيرمهمامصدراالتصنيعإعادةأصبحت

منذالورقولمصانعوالصلبالحديدلصناعاتاللازمة

بالمواردالمتزايدالاهتمامأدىوقد،العشرينالقرنأوائل

علىمجدداالتأكيدإلىالبيئيالتلوثوزيادةالطيعية

القرنستينياتأواخرمنذ،التصنيعإعادةعملية

العشرين.

فأصحاب،متنوعةلمنتجاتموادالتصنيعإعادةتقدم

تصنئإعادةعنالنابخالألومنيومالمصاؤئستخدمون

ولا.أخرىمعدنيةومنتجاتجديدةعلبصنعفيالعلب

الورقصنععلىتصنيعهالمعادالورقاستخداميقتصر

البناءمستلزماتبعضكذلكمنهيصنعوإنما،فحعسب

ويقوم.التسقيفوموادالجصوألواحالعازلةكالمواد

أوانىمنهاليصنعوا،الزجاجنفاياتبطحنالمصنعون

،الطرقإنشاءفيالمستخدمةالموادوبعضجديدةزجاجية

وقودزيوتالتشحيمزيوتنفاياتاستخداميمكنكما

.الصناعاتلبعض

التصنيعلإعادةمراكزالمجتمعاتمنكثيرفيتأسست

ويقوم.التصنيعلإعادةالقابلةالنفاياتلجمعمخصصة

إلىوإرسالها،النفاياتهذهبفرزالمراكزهذهمشغلو

بعضوتختصمنها.مفيدةموادسانتاجتقوآالتيالمصانع

العلبأوالزجاجمثل،النفاياتمنمعينبنوعالمراكز

.الورقأوالمعدنية

مننسبياقليلةمقاديرالتصنيعإعادةمراكزوتحمع

كميةوتظلتصنيعها،إعادةيمكنالتيالمطروحةالنفايات

التخلصشمالتىالأخرىبالنفاياتمختلطةمنهاكبيرة

التصنيعلإعادةالقابلةالمواداستخلاصويمكنمنها.

النفاياتمنالموادتلكبفصلتقوم،خاصةبمعدات

فضلاتمثل،التمنن،لإعادةالصالحةغيرالأخرى

لمعالجةاللازمةالمعداتلتطويرالمهندسونويسعى.الأطعمة

اقتصادية.بأساليب،النفاياتمنكبيرةكميات

التلوث،الصناعة،الطبيعيةالمواردصيانةأيضا:انظر

البيئى.

فيالمتحدةالولاياتوضعتهاخطةوالثأ!جيرالإعكارة

كانتالتيالدوللمساعدةالثانيةالعالميةالحرببداية

قانوناوالتأجيرالإعارةمشروعأصبحألمحور.قواتتحارب

رئيسالقانونمكنوقد.أم419عاممارس11في

يكوندولةأيإلىالأسلحةنقلمنالمتحدةالولايات

ظلوفي.المتحدةالولاياتلدفاعمعيناالمحورضدقتالها

قيمتهاتبلغأمريكيةإمداداتنقلتوالتأجيرالإعارةقانون

السوفييتيوالاتحادوالصينبريطانياإلىالدولاراتبلايين

الإعارةقانونروزفلتد.فرانكلينوصفوقد)سابقا(.
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فىحريقإطفاءعلىلجاركمساعدتكيشبهبأنهوالتأجير،

.ويحترقبيتكفيالنارتشتعلأنقبلمنزله

شروطإلىالتوصليتملمالثانيةالعالميةالحربوبعد

امستلمتقدكانتالتىالبلدانبوساطةالسلعلإعادة

والتأجير.الإعارةقانونتحتالمتحدةالولاياتمنالمعدات

فعلاسددتقدلريطانياوخاصة،الدولبعضوكانت

لسلعالأمري!جةالقواتبتزويدالحسابمنجزءا

.وخدمات

محبقتالتيالسلعإعادةقبولأنالناسمنكثيرأحس

أشارتكما.الأمريكبنالمنتجينيضرسوفإعارتها،

قواتحاربتالتيالدولجميعأنإلىالجهاتبعض

النهائيةالهزيمةفيوسعهافىمابكلأسهصتالمحور،

الإعارةمساهماتبأننظرهموجهةعنودافعواللعدو.

الاخرين.الحلفاءتضحياتقابلتهاقدالأمريكيةوالتأجير

سةتمحارجالتيالمحيطاتمناطقاليحارأعكالي

من،بحريميل002بعدعامبشكلوتبدأ.دولةأي

المي!يساويو.أطمحيطهاتالمتاخمةالدولسواحل

البحار،أعاليعلىويطلقكما.أ،9حواليالبحري

تمارسالتيالمحيطاتمناطقأما.الدوليةالمياهأيضا

الماهانظر:.الإقليميةالمياهفتسمىعليها،سلطخهاالدول

الإقليمية.

الدولية،القواعدتتبعأنالدولجميععلىيجب

أعاليتعتبر،الدوليالقانونظلففيالبحار،بأعاليالخاصة

والبحت.والسفر،للصيد،دولةأيأماممفتوحةالبحار

البحار،أعاليفيمتساويةحقوتلهاالدولوجميع

.الاخرىالدولحقوقمنهاكلتحترمانويجب

،المحايدةللدول،الحربأثناءالدوليالقانونويسمح

الدولومع،المحايدةالأخرىمإلدولالتجارةتواصلأن

ألآيفترض،الأوقاتهذهمثلففىذلكومع.المتحاربة

،الحربفيالمحظورةالتجارةالمحايدةالدولسفنتنقل

التيالمواد،المتحاربةالدولوتقرر(،القانونيةغير)البضائع

.حربمهرباتتعتبرها

ففيالبحر.قانونحول،الدولبينطويلجدلوهناك

المتحدةالأمأصدرت،والسبعينيات،الستينياتأثناء

هذاأدىوقد.الدولجميعترضىقدالتىالبحر،قوانين

وقد.م8291عامالبحرقانوناتفاقيةإقرارإلىالعمل

الاتفاقيةهذهتعطى،عاموبوجه.المتحدةالأمفىوقعت

والغاز،البترولعنالتنقيبفىالقصريةالحقوقالدول

الشاطئ،منكما()648بحرياميلاء3.مسافةحتى

منكم(037)،بحريميل002حدودفيوالصكميد

والتي،بحريميلالمائتيهاتينحدودوفىسواحلها،

الدوللجميعيكون،الخالصةالاقتصاديةالمنطقةتسمى

ولكن،والطيران،بالملاحةالخاصةالبحارأعاليحقوق

فيالاقتصاديةالمصادرجميعفيالساحليةالدولتتحكم

المنطقة.هذه

جزءاالتعدينحقاعتبارعدمعلى،الدولمعظمتتفق

الحق،هذاينشأأنيمكنولكن،البحريةالحريةمن

المعاهدةهذهمثلتصبحولا.معاهدةنصوصبمقتضى

نصوصومعظم،دولة06عليهاصدقتإذاإلآرسمية

.الآنمتبعةبالفعلهيالمعاهدة

حق؟الدوليالقانونبمالمحظورةالتجارة:أيضاانظر

.القرصان،الحياد،التفتيش

الناصر،عبد،السويسأزمةانظر:.الثلاتيالاعتداء

والصدامالماصر)عبدتارفيمصر،)الحمهورية(بم!ر؟جمال

(.الغر!يع

شتىفيوالنهارالليلفيهيتساوىالذيالزمنالاعكتدال

يومينوالخريفيالربيعيالاعتدالويصادفأص!ا.العاأنحاء

خطفوقعموديةالشمستكونعندماوذلك،السنةفى

الليلطوليكون،الوقتهذاوفىمباشر.بشكلالاستواء

.الأرضبقاعمنبقعةكلفيتقريبامتساويينوالنهار

الحاديأوالعشرينفيالربيعيالاعتدالويحدث

الثالثأووالعشرينالثانيوفيمارسشومنوالعشرين

الشماليالكرةنصفوفيممبتمبر.شهرمنوالشمرين

عنيعلنبحيث،مارسشهرفىالربيعيالاعتداليحدث

أما.الربيعيالاعتدالعليهيطلقماوغالباالربئ.شهربداية

ويسمىالخريفشهربدايةعنفيعلنسبتمبر،شهراعتدال

الجنوبيالكرةنصففيالحالويكون.الخريفيالاعتدال

ذلك.منالنقيضعلى

فيالربيعيالاعتدالمنتمتدالتيالزمنيةالفترةتكون

أطولسبتمبر،شهرفيالخريفىالاعتدالإلىمارسشهر

سبتمبرشهرفيالخريفيالاعتدالبينتمتدالتيالفترةمن

المدارينئكلنالزمنيالفرقهذا.التاليالخريفيوالاعتدال

بشكلالارضوتدور.الشمسحولللأرضالبيضي

الشمس.إلىيكونماأقربتكونعندمامدارهافىأسرع

فييكونماأقصروالشمسالأرضبينالمسافةوتكون

الربيسالاعتدالمنالدائرةشبهالأرضتكملوعليهيناير.

وتكون.مارسفىالخريفيأ،عتدال1إلىممبتمبرشهرفى

المقابلة.ا!دائرةاشبهعليهت!صنمماأسرع

منلكلالاعتدالاصطلاخالفلكعلماءيستخدم

الظاهريالمدارفيهمايخترقال!تينالوهميتينالنقطخين

وخطالس!ماوي.الاستواءخطالنجومبينللشم!
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يومادوالخريفيالربيعىالاعتدال

الشمسفيهماتكونالسنةفي

وكلماالامشواءحطفوقمباشرة

حولمسارهافيالأرضتحركت

الشمسموضعيتغيرالشمس

هوكماالامستواءخطإلىبالنسبة

اليسارإلىالصورةفيموضح

الشمصتظهر.الممقطةبالخطهوط

ماالوقتفيالاستواءخطشمال

مارسشهر!يالربيعيالاعتدالبين

لينماسمتمبر.شهرفيوالخريفي

الاستواءخطجنو!الشممستكون

شهرفيالخريفيالاعتدالبينما

التالي.الربيعيوالاعتدالسبتمبر

فوقمباشرةالسماءعبريمروهميخطالسماويالاستواء

الاستواء.خط

المكانذاتفيلاتبقيانالاعتداليتينالنقطينمواقعإن

كبير،ببطءالغربباتحاهتتغيرانإذ،أخرىإلىسنةمن

التدريجيةالحركةوهذه.سنةمائةلكلواحدةدرجةيعادل

فيبسيطتغيرتنئكلنمبادرةوالمسماةالنقطتينلهاتين

الأرضي.الدورانمحوراتجاه

الشمسى.الانقلاب:أيضاانظر

الحماد.قمر،الاعتدالانظر:.الخريميالاعتدال

الوف؟مارس؟الاعتدالانظر:الريدعي.الاعتدال

(.الشمسبوساطةالوقت)قياس

!افيهيقرإراديتصريح،القانونفيالاعكثرا!

أيضاالاعترافيصفكما.جريمةارتكابفيمذنببأنه

منجزءأتشكلوالاعترافات.الجريمةحدثتكيف

بالمجتمع.الضارةبالأعمالشعلقالذي،الجنائيالقانون

الاعترافاتالمحاكمتصنف،المجتمعاتمنكثيروفى

وتكونالقف!ائيةالاعترافات:رئيسيتينمجموعتينإلى

والاعترافات،المحاكمةإجراءاتأثناءوتتم،القاضيأمام

خارجوتتم،القاضىأمامتكونلاالتيوهىالقضائيةغير

غيرالأشخاصأمامأوالمحققينأمامالمحكمةنطاق

التيالاعترافاتتكونبأنالقضاةيسمحولا.الرسميين

علىالحصولويتم.المحكمةفىبرهاناأودليلابالإكرأهتتم

الجسديالإيذاءمثل،سليمةغيربطرقالاعترافاتتلك

فيه.للمشتبهوعودوإعطاءوالتهديد

توجد،العامالقانونتطبقالتيالبلادمعظموفي

فمثلا،.المتهميناستجوابعندمراعاتهايجبإجراءات

يجباحتياطيا،حبسشخصاالشرطةتستجوبأنقبل

يظلأنفيالحقفله.معينةبحقوقالشخصهذايخطرأن

وإذا.لهالشرطةاستجوابأثناءفيمحاميرافقهوأنصامتا

بماتأخذلنالمحكمةفإن،المتهمحقوقالشرطةتراعلم

الأدلة.ضمنللشرطةالمتهمبهأعترف

تتعلقمماأكثر،المدنيبالقانونتتعلقالتىالحالاتوفي

فيطرفبهايقومالتيالتصريحاتفإن،الجنائيبالقانون

أموراالمدنيالقانونويغطيالإقرار.تسمىقضائيةدعوى

تتخذوقد.الخاصةوالملكيةوالتعدياتالعقود:مثل

أدلة.أل!قرارأت

لبينة.ا:أيضانظرأ

الكنائس:نظرا.لئصارىاعددالاعثرا!

الكنيسة(،المقدسة)الأسرأرالشرقيةالأورثوذكسية

النصرانيه(،والطقوس)العبادةالكاثوليكيةالروماية

السصارى(.)محتقدات

عليهوالتحفظماشخصعلىالقبضالاعكتقال

ضابطلأيويحق.القانونبموجبالحريةمنوحرمانه

ضباطمثل،السلطةمراكزفيالناسولبعضشرطة

حالةفيخطيرةجريمةارتكبتإذاالاعتقالالجمارك

وأبالقتلاتهامهمفيالناساعتقاليجوز.حضورهم

هذهمثل.الإجراميةالتجاوزاتمنغيرهاأوالسرقة

بالتجاوزاتالبلدانبعضفىتعرفالخطيرةالتجاوزات

ظروفوتحت،الجرائملبعضبالنسبة.للاعتقالالقابلة

محكمةأمرعلىالحصولمنالشرطةلضابطلابدبعينها،

لاالشرطيلكن.بالاعتقالقيامهقبلمسوغايعسمى

جريمةأرتكابهحالةفىشخصلاعتقالمسوغإلىيحتاج

ما.

!يرالرببعىألاعدال
؟ثأ!ن-ج!إ--
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صس!يجغصخيه!1يري%ء7برجمس؟آ-ىير

!سسه!مع!لأأح!ءعير-- صصش!لملىر"+-،-

أ،سئبرإءحط

؟--يمر7؟-الشمسلأ!!ث!
!ر!ظغ!رير2

لأييش؟"1!!بررصلا:!ؤ؟سس

،ش،!شصحلايمشخ

س-\،شى،-ءكايه!بم

!تهس!!لا-حئر؟!غ"//3خصقمم!رثئجج!-ئج-+يخش!؟
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ىآك!!يفي!ءلح!،-؟-لخغ!!*خء!ل!!،؟اسص4!هك!ته!

طسصصح!يرح+!!)ى6-لأفيغلى+-ص%-

ورسيرتيكا؟ءلأبمآيز63س-؟ص

نحئتغ!!الحريفيالاعتدال
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تدلشخصأيتعتقلأنللشرطةيجوزالعادةفي

يجبقانونا.خطيرةجريمةفىمذنبأنهعلىالشواهد

يكن،مهما.اعتقالهساعةاعتقالهبأ!مبابالشخصإخطار

يقومالذيالشخصعلىالمستحي!!منأصبحفإن

ذلك.معشرعياالاعتقاليظل،الأسبابإعطاؤهبالاعتقال

.بالاعتقالأ!ياماعندالقوةمنمعقولقدرامشخداميجوز

هم،القتلمثل،خطرةجرائمفيالمتهمونالأشخاص

يقدمواحتىالحبصرهنالبقاءعلىعادةيجبرونالذين

وقتحتىسراحهمفيطلقالآخرونأما.للمحاكمة

النقودهذه.أسةالكفاد!علىقادرينكانواإذا،المحاكمة

يقومقد.المحاكمةإلىبالحضورتعهدهي)الكفالة(

والشخص.الكفالةبدفعقريبهأوصديقهأوالمتهمالشخص

وققأسرعفيالقاضيأماملهيسمعأنفيالحقلهالمعتقل

.مم!ش

الإحضاربمقانونبمالسراحإطلاقكفالة:أيضاانظر

التفويض.

عدم.،البيئةانظر:.المتبادلالحيوائاتاعتماد

عدم.،البيئةانظر:.المتبادلالئباتاتاعتماد

م(.269-؟هـ،431-)؟.الكوثيأعثمابن

أعثمبنعلىلنأحمد(أوعليمحمد)أبومحمد

منها:التيبكتبهاشتهر.الكوفةأهلمنمؤرخ،الكوفي

التاريخو،أحباسياالرشيدأيامإلىفيهانتهىالذي،الفتوح

كتابمنقس!ترجموقدالمقتدر.أيامإلىا!لأمونأياممن

بها،وطبعأعثم،فتوحوسميالفار!مية،إلىالفتوح

بهاوسمي،الأورديةاللغةإلى،الفارسيةنسختهوترجمت

كتابوله.الألمانيةإلىمنهفارسىنصونقلأعثم،تاريخ

ذاته.الفتوحكتابيكونوربما،صفينوقصةخبرابتداء

المهمة.الإسلاميالتاريخمصادرمنمؤلفاتهتعتبر

)حدود(.الكسر:انظر.الكسريةالأعداد

دلإعدام،وسي!ةالكهربائيةبالصدمةالإعدام

قوية.كهربائيةصدمةباستخدام

وسيلةالمتحدةالولاياتفيالكهربائىالإعداماستخدم

خاصةغرفةإلىالسجينيقادإذ،المجرمينلإعدامقانونية

وتوصل،كهربائيكرسيفىويربط،الموتغرفةتسمى

السجينرأسقمةإلىكهربائيةأقطابتسمىمعدنيةألواح

أحدمنكهربائيتياريمرر.رجليهإحدىجلدوإلى

يكونأنولابد.السجينجسمعبرالاخرإلىالأقطاب

فورياوموتاللوعيفوريافقدايسببلحيثقوياالتيار

بألم،يشعرلاالشخصأنالطيونالخبراءويعتقدتقريبا.

الطريقة.بهذهإعدامهعند

الولاياتفيولايةأولنيويوركأصبحتأم098في

الكهربائية.بالصدمةمجرمبإعدامتقوم،الأمريكيةالمتحدة

استخدمت،العشرينالقرنمنالثامنأ!قداأواخروفي

لتنفيذكوسيلة،الإعدامفيالطريقةهذهأخرى:لأية51

.الموتعقوبة

فىشائعةكانتطر!ةمحاعمةدونالإعكدام

يدعلىولاياتهابعضفيعشرالثامنالقرنفيأمريكا

وتستخفوالأنظمةالقوانينتتحدىكانتثائرةجماعة

فرصةيحرمونالإعداممنالنوعهذاوضحايابها.

مذنبينضحاياهاتعدالثائرةفالجماعة.أنفسهمعنالدفاع

وجودمنالرغموعلىلا.أممحاكمةلهماعقدتسواء

مختلفوفيكثيرةبلدانفىالثائرةالجماعاتتلك

.المتحدةبالولاياتاقترنقدالمصطلحهذاأنإلاالأزمنة،ا

هذالتحريمقانونأستصدارالولاياتأغلبحاولتوقد

ضدالقانونبموجبتحاكمالولاياتفبعض.العمل

وبعض.والاغتصاببالأمنوالإخلال،القتلجرائم

النظملكنبها.خاصةإعدامقوانينلهاالولايات

الإعدامنظامعلىالقضاءتستطعلمالقانونيةوالضوابط

نهائيا.قضاءمحاكمةدون

الأمريكيالمستعمرمعالجرائممنالنوعهذابدأ

فيعشرالثامنالقرنخلالعاشالذيلنعتمن،تشارلز

يعذبونوبدأوابالقوانينوأتباعهلنشنتلاعبفرجينيا.

ممتلكاتهم.ويسلبونهموغيرهمالتقدميةالأف!!ارأصحاب

التعذيبأنواععلىيطلقالأمر،بادئالمصطلحهذاوكان

ذلك.وغيرالقطرانوصببالسياطكالجلدالبدني

القبائلمحليحلالأمريكيالاستيطانبدأحين

عصاباتظهرتلأمريكا،الغربيةالأطرافعندالبدائية

وجودلعدمنظراالقانونتنفيذعاتقهاعلىأخذتإرهابية

وجدتوحين.القوانينوتنفيذلحمايةقويةشرعيةسلطة

أنحاءجميعفيالقانونيةالضوابطووضعتالسلطةهذه

مهاجمةفيالعصاباتهذهبدأت،المتحدةالولايات

تعضيدها.منلدلآالقوانين

منالنوعهذاضحايامعظمكان،ام098عاموقبل

ضديمارسأصبحالتاريخذلكومنذ؟البيضمنالإعدام

شخصا4752النظامهذاضحاياكددب!وقدالسود.

البيضمن7013بينهمأم،689و1882عاميبين

الذيالعامهوأم298عاموكاناسمود.من434وه

أعدموامنعددبلغإذ،الجريمةهذهفيمعدلأعلىشهد

يكنلمأم689وحتىأم579عامومنذ.ضحية023
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يأتسجللمالتاريخذلكومنذضحايا.سبعسوىهناك

فىالوحيدالمكاننيوإنجلاندوتعد.محاكمةبلاإعدامحالة

هذامنواحدةحالةفيهتحدثلمالذيالمتحدةالولايات

.النوع

العربيةالكلماتأواخرتعترينحويةحالةالإعكراب

الكلمأواخرتغيروتعريفه.الإعرابيالكلمةموقعيحددها

التركيب،عندعليهاالداخلةالإعرابعوامللاختلاف

بحذفأو،بحروفأو،مقدرةأوظاهرةبحركات

الرفع:أربعةوألقابه.الحروفأوبحذف،الحركات

أصلية،علامةواحدولكل،والجزموالجروالنصب

فرعية.وعلامات

فيلهعلامةوتكون،الضمةالأصليةعلامتهالرفع

التكسير،وجمع،البستانازدهرنحو:،المفردةالأسماء

وجف،الحريقإخمادمنالإطفاءرجالتمكننحو:

والمضارع،السيئاتيذهبنالحسناتنحو:،السالمالمؤنث

ياءأوالجماعةواوأوالاثنينبألفالمتصلغيرالصحيح

الفرعيةممافوعل!.للانطلاقالمتسالقيستعدنحو:،الخاطبة

نحو:،السالمالمذكرجمعفيالواو،الضمةعنتنوبالتي

نحو:،الخمسةالاسماءوفي.المنشأةيراقبونالمهندسون

عنتنوبوالألف.الأعمالإدارةفيخبرةذوأخوك

الضاحية.مسباقفيفازاالمتسابقاننحو:،المثنىفيالضمة

نحو:،الخمسةالأفعالفيالضمةعنينوبالنونوثبوت

الخمسة.الأفعالانظر:.المراوغةيجيدانالمتصارعان

الأسماءفىوتكون،الفتحةالأصليةعلامته.النمب

نحو:التكسير،وجمع،مفيداكتاباقرأتنحو:،المفردة

الاخرالصحيحوالمضارعالثغور،فىيرابطونالجنودرأيت

يتهور.لنالحازمإننحو:والياء،والواوبالألفالمتصلغير

الخمسة،الأسماءفىوتكونالألف،الفرعيةوعلاماته

فيوتكونوالاء.عزيمةذافكنرأيذاكنتإننحو:

السالم،المذكروجمع،الحرمينالحجاجيزورنحو:،المثنى

فيوالكسرة87.:المائدة!المعتدينيحبلااللهإن)نحو:

!السيئاتيذهبنالحسناتإن)نحو:،السالمالمؤنثجمع

الخمسة،الأفعالفيويكونالنونوحذ!.ا14هود:

بالوعد.تفياأنيسرنينحو:

اللأسماءفىوتكون،الكسرةايةصليةعلامتهالجر.

نحو:التكسير،وجمع.الندامةالعجلةفىنحو:،المفردة

السالم،المؤناوجمع.جمةفوائدالعصرعلومفيإن

الياء،الفرعيةوعلاماته.للغافلينعظةالنائباتفيإننحو:

والأسماء،السالمالمذكروجمع،المثنىفىوتكون

دارأمامالجالسينبينعمربأخويمررتنحو:،الخمسة

أبيه.

المضارعفىوتكون،السكونالأصليةعلامته.الجزم

إذانحو:والياء،والواوبالألفالمتصلغيرالاخرالصحيح

وعلامتاه.ظمئتالقذىعلىمراراتشربلمأنت

الخمسة،الأفعالفيويكون،النونحذفالفرعيتان

الآخر،المعتلالمضارعفيويكونالعلةحرفوحذف

بنصحه.يهتموالمللذينالحازميصغلمنحو:

الأفعالعلىيدخلفلاالأسماءخواصمنالجر

علىيدخلفلاالأفعالخواصمنالجزمأنكما،المضارعة

الرفعفيوالأفعالالأسماءوتشترك،المعربةالأسماء

والنصب.

وأفاعلنائحاأوفاعلاكانإنبالرفعالاسمويعرب

لواحدتابعاأوإنخبرأوكاناسمأوللمبتدأخبراأومبتدأ

وأتمييزاأوحالأأومفعولآكانإنبالنصبويعربمنها.

لأحدها.تابعاأو،لإناسماأو،لكانخبراأومنادى

منبحرفمسبوقاأوإليهمضافاكانمتىبالجر،ويعرب

لمجرور.تابعاأوالجرحروف

دخولمنتجردإنفير!المعربالمضارعالفعلأما

وينصب،بسرعةالخبريشيعنحو:،عليهوالجازمالناصب

تضمروقدكي(،،إذنلن،،)أنالنواصبأحدتقدمهمتى

الجحود،لام،السببيةفاءالمعية،واو،التعليلالامبعدأن

ويريدعليكميتوبأنيريدوالله)نحو:أو(،،الغائيةحتى

.27السماء:عظيما!ميلاتميلواأنالشهواتيتبعونالذين

:عمرانآل!تحبونمماتنفقواحتىالبرتنالوالن)ونحو:

أعددت:قاللمنجوابا،بحثكيموزإذنونحو:29.

أنفسكمتصونواكىبالخلقتسلحوأونحو:،بعنايةبحثي

أنيسا،لكليكونالأدباطل!ونحو:،الانحرافمن

فيقصرتماونحو:جد،والأمرلألهوأكنلمونحو:

ونحو:،مثلهوتأتىخلقعنلاتنهونحو:فاندم،السعي

متىالمفطرعويجزم.المنىأدركأوالصعبلأستصهلن

لاملما،،المواحدافعلاتجزمالتيالجوازمأحدتقدمه

وأ.بالإساءةالإحسانتجزلانحو:(،الناهيةلاالأمر،

متى،مهما،ما،من،إذما،،)إنفعلينيجزمماتقدمه

الصناعةتتقدممتىنحو:أي(،حيثما،أنى،أين،،أيان

يدعمالمواطنونيدخرهمالأيونحو:الرخاء،ينتشر

يعتريالذيالظاهريالإعرابهذا.القوميالاقتصاد

الإعرابومواضعتقديريا،الإعرأبيكونوقد.المعربات

.متعددةالمقدر

الإعرابحركاتآخرهعلىوتقدرالمقصور.الاسم

المستشفىالفتىدخلنحو:بها،النطقلتعذرالثلاث

مصطفى.عنيسأل

،والكسرةالضمةاخرهعلىوتقدر.المنقوصالاسم

.المتماديللمتعمدعذرولا،الناسيوءالخطىيعذرنحو:
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الثلاثالإعرابحركاتوتقدر.ا!لتكلملياءالمضاف

الياء،مناسبةبحركةمحالهالاضشغالالياءقبلماعلى

صداقتى.علىحرصامنفعتىيحبصديقىنحو:

والفتحةأضمةاعليهتقدر.بالألفالمعتلالمفارع

إلىيسعىلننحو:،والنصبالريخعحالتيفيللتعذر

العواقب.يخشىمنالمعالي

الضمةآخرهعلىتقدرالياء.أوبالواوا!لعتلا!لفحارع

وببرتقىبخلقهالمرءيسمونحو:الر!!حالفىللثقل

بعقله.

أضلاثاالإعرابحركاتعليهتقدر.المحكيالاسم

جاهلي.شاعرشراتأبطنحو:،الحكايةبحركةالمحللاشتغال

حركةآخرهعلىتقدركذلكزائد.بحرفالمجرور

نحو:الزائد،الجرحرفبحركةمحلهالاضعتغالالإعراب

.81الساءةوكللا!باللهوكفى)

وأفتحت!تأوبكسرتينتنويناالإعرابعلامةتكونوقد

ولاتنطة!،اللفظآخرتلحقساكنةنونوالتنوين.ضمتين

،الإعرابتنولنأوالتمكينتنوي!منه،أقساموهو.تكتب

.وغيرهالعوضوتنوين،المقابلةوتنوينالتنكير،وتنوين

وأحركةأحلماأواخرملزووهو،الإعرابضدالبناء.

أصقابهوأ.اعتلالأو،عام!عيرمنحرفحذفأوسكونا

حذفليهاإويضاف،(لس!ضناالكسر،،الفتح،لضم)اأربعة

أما.مبنيةجميعهافالحروف.النونوحذف،العلةحرف

نونمنتجردمتىالمضارعويعربالبناء،فيهافالأصلأ!الأفعا

فيبنىمطلفا،مبنيفالماضي.لهالتوكيدنونومباشرة،الإناث

وواوالمتحركةالر!بضمائرالاتصالمنتحردإنأغتحاعلى

علىويبنى.بالخسارةالشركةمندوبعلمنحو:الجماعة

فهمتنحو:،متحركرفعضميربهاتصلإنالسحون

نحو:،الجماعةواوبهاتصلإنالضمعلىويبنى.المسألة

مطلقا،مبنيوالأمر3.الألبياء.اظلموا!الذينالنجوى)وأسروا

بالألفمتصلغيرالاحرصحيحكانإنالسكونعلىفيبنى

حذفعلىويبنىجيدا،بحثكاكمبنحو:الياء،أوالواوأو

ويبنىالخير.فياسعنحو:الاخر،معتلكانإنالعلةحرف

الياء،أوالواوأوباللألفمتصلاكانإنالنونحذفعلى

اتصلتإنالفتحعلىويبنى،الخطبيقوللمااسمعوانحو:

نإالمضارعويبنىضل.مناهديننحو:التوكيد،نونبه

ال!عمالفييشاركنالنساءنحو:،إناثنونبهاتصلت

نالفئإعلىويبنى،اسمكونعلىبناؤهفي!صن،الخيرية

لشللفيقتلواالذلنتحسبنولا)نحو:التوكيد،نونباشرته

.961عمراد:الأحلاء!بلأمواتاالله

البناء.يعتريهاوقد،الإعرابفيهافالأصلالأسماءأما

مدعوأنتنحو:الضمائر،الأسماءمبنياتفمن

نحو:،للمثنىالموضوعةغيرالموصولوأسماء.للاجتماع

علىالدالةغيرالإشسارةوأسماء.بالجائزةفازمنفوزسرني

متىنحو:،الشرطوأسماء.جليلعملهذانحو:،المثنى

تكثرلا،عمهنحو:،الأفعالوأسماء.معكأسافرتسافر

البناء.سففيهاالتيالأسماءمنوغيرها.الثرثرة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الصرفسالممنوعالحمسةالأسماءا

الحمسةالألعالا

الحمع

068هـ،034-)245أبوسعيد،الأعرابيابن

بنبشربنزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبوم(.ء29-

ال!مام.الحرمشيخ،مكةنزيلالبصريمماالأعرايبندرهم

.الإسلامشيخ،الحافظالصدوتالقدوةالمحدث

وعباسنصربنوسعدانالزعفرانيالحسنمنسمع

وغيرهم.الدوري

وابنمندةبناللهعبدوأبوالمقرئبنبكرأبوعنهروى

وغيرهم.الصيداويالغسانىجميع

حسنالإسناد،عالىأصيتابعيدالشأنكبيرو!سان

بدأ،عاالقدر،جليل،أضأليصاحضير،ياتشوا!ضيراء،الأداا

ثبتا.حافظا

تارفيمكة،أخبلار:منها،كثيرةعلميةآثاراخلف

هوالمطوعدكنكثيروغيرهاوالفوائد،المواعظ؟البصرة

شيوخه.أسماءفيالمعجم

الجنةبينمانعأوحجاببأنهيفسرقرآنيتعبيرالأعكرا!

،الأعرافانظر:.الجنةإلىالنارأهليمئوصولوالنار،

الرومانىاللاهوتفياليمبوسأوالأعرافأما.سورة

ولاالجنةتدخللاالتيالأرواحموطنشهوالكاثوليكي

الحدود.علىتعنيمنهاالمشتقةاللاتينيةوالكلمةالنار.

طبيعيةبسعادةالمتوسطالموطنهذافيالتيالأرواحوتتمتع

الروحيةالمتعةإلىتفتقرأنهاإلا-النصارىرأيفي-كاملة

الده.رؤيةعلىالمترتبة

مفهومينبتطويرالكاثوليكالروماناللاهوتعلماءقام

وأالانتقالىالموطنوهوالاباء!وسأحدهمالليمبوس،

حيث،المسيحبعثةقبلماتواالذينالخيرينأروأححالة

عليهمريمبنعيسىالمسيحبأنالمسيحيينمنكثيريؤمن

منبعثأنبعدالسماءإلىمعهالأرواحتلكأخذالسلام

حالةأوالأبديالمكانوهوالاطفاليمبوسوالآخر.موته

يمبوسفكرةتعتمدتعميد.دونماتواالذينالأطفال

إلا،الجنةلدخولشرطالتعميدبأنالاعتقادعلىالأطفال

لاولذلكذنبا،يرتكبوالمالمعمدينغيرالأطفالأن

منجزءأأ!الأطفايمبوسيشكلالنار.عذابيستحقون
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فأإلا،الكاثوليكالروماناللاهوتعلماءمنكثيرتعاليم

الرسمية.الكنيسةعقيدةمنجزءالايشكل

القرانسورمنالأعرافسورة.سورةالأصكراف،

عدد.السابعةالشريفالمصحففىترتيبها.المكيةالكريم

لورودالأعرافتسميتهاجاءتآية.ومائتاستاياتها

والنارالجغةبينمضروبسوروهوفيها،الأعرافاسمذكر

أهلهما.بينيحول

سورةأولوهي،المكيةالسورأطولمنالأعرافسورة

السوركمهمةومهمتهاالأنبياء،قصصفيللتفصيلعرضت

وعلاجلاللهتوحيدمنالإسلاميةالدعوةأصمولتقريرالمكية

والرسالة.الوحيوتقريروالجزاءالبعثوتقرير

العظيمالقراناياتهابدءفيالكريمةالسورةتناولت

مننعمةالقرآنهذاأنوقررت،الخالدةعقي!محمدمعجزة

يستمسكواأنفعليهمجمعاء،الإنسانيةعلىالرحمن

الأنظارولفتت.الدارينبسعادةليفوزواوإرشاداتهبتوجيهاته

الىعلهذأاللهتكريموإلىواحد،أبمنخلقهمنعمةإلى

أمرالذي،السلامعليهآدمالبشرأبيفيممثلاالإنسانى

ذلك،الشيطانكيدمنحذرتثمله،بالسجودالملائكة

الجنة،منوخروجهإبليسمعقصتهذكرثمالمتربص.العدو

والشر،الخيربينللصرأعكنموذجالأرضإلىوهبوطه

أخرجكماالشيطانيفتننكملاآدملابني)والباطلوالحق

سوآتهما!ليريهمالباسهماعنهماينزعالجنةمنأبويكم

منلمشهدالكريمةالسورةتعرضتكما27.:الأعراف

يدوروماالثلاثةالفرقمشهد،القيامةيومالواقعةمشاهد

الجنة،أصحابالمؤمنينفرقة:ومناظرةمحاورةمنبينهم

عنهايتحدثلمثالثةوفرقةالنار،أصحابالكافرينوفرقة

سميتالتيالفرقةوهي،السورةهذهفيإلاالقرأن

سورةالسورةباسمهاوسميت،الاعرافبأصحاب

.الأرضمنمرتفعكل،العربعندوالأعراف.الأعراف

والنارالجنةبينتلالأعراف:قالعباسلابنروايةوفي

عنجريرابنوروى.الذنوبأهلمنناسعليهحبمه!

قومهم:فقالالأعرافأصحابعنسئلأنهحذيفة

عنسيئاتهمبهمفقعدت،وسيئاتهمحسناتهماستوت

فوقفواالناردخولعنحسناتهمبهموتخلفت،الجنةدخول

السورةوتناولت.فيهماللهيقضيحتىالسورعليهنالك

،ولوط،وصالحوهود،نوح،:بإسهابالانبياءقصص

السوءلعلماءالخزيالمثلكذلكوتناولت.وموسىوشعيب

صورة،يتصورهأنللخياليمكنماوأقبحبأشنعوصورتهم

لرفعناهشئناولو)اللهثعنيكفلاالذياللاهثالكلب

نإالكلبكمثلفمثلههواهواتبعالأرضإلىأخلدولكنهبها،

وختمت.761الأعرا!:!يلهثتلركهأويلهثعليهتحمل

لاماعبدوابمنبالتهكمثمالتوحيدبإثباتالكريمةالسورة

السورةفختمت،يسمعولايبصرولا،ينفعولايضر

إلىالدعوةفكانتبالتوحيد،بدأتكمابالتوحيدالكريمة

.والختامالبدءفىالمعبودالرببوحدانيةالإيمان

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:أنظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

الأثنوجرافيا.انظر:.علم،البشريةالأعراق

-576هـ،ا71-36)داودأبو،الأعرج

مولىداود.أبوالأعرجالمدنيهرمزبنعبدالرحمنم(.735

منوهو،هاشمبنعبدالمطلببنالحارثبنربيعةبنمحمد

،هريرةأبيعنالقراءةأخذمقرئمجودحافظ.المدينةأهل

بنإبراهيمقال.ربيعةأبيبنعياشبنوعبدالله،عباسوابن

الحديث.كثيروكان.المصاحفيكتبالأعرجكانسعد:

بالإسكندرية.مرابطامات.والسننالقرآنفيبرزمنأولهو

الثمانين.جاوزوأظنه:الذهبيقال

قيسبنميمونم(.962-؟هـ،7-؟)الأعشى

نسبهوينتهي.المعلقاتشعراءمنبمشراحيلبنجندلابن

إليهاتفرعتالتيالفروعأحدثعلبةبنقيسبنضبيعةإلى

الجزيرةمنالشرقيةالمنطقةفيتنزلبكروكانتبكر.قبيلة

الجنوبفيواليمامةالفراتواديبينماامتدادعلىالعربية

اليمامة.إقليمفىتنزلقيسوكانتنجد،منالشرقر

وسمىبصير.أباويكنىبصرهلضعفبالأعشىلقب

علسبنتوأمه.بشعرهيتغنىكانلأنهبمالعربصناجة

الأعشىالشعرحملوعنهالشاعر،علسبنالمسيبأخت

راويته.كانإذ

بقريةوولدالجاهليالعصرأوأخرفيالأعشىعاش

مدينةضواحيإحدى)أصبحتمنفوحةلهايقالباليمامة

،الإسلامأدركوقد(.السعوديةالعربيةبالمملكةالرياض

ع!يذ،الرسولمدحفىقصيدةلهوتروى،يسلملمولكنه

تثبتأدلةوساقوابالنقد،المحدثينالدارسينمنعددتناولها

فىوقصائدهالعربيةالمصادرفيأخبارهوتشير.عليهانتحالها

فىتطوافهوأنوالأسفار،التنقلكثيركانأنهإلىالديوان

فقدبموالأشرافالسادةمدحمنهالهد!تكانالجزيرةأنحاء

وأطرافوالحجاز،نجدفيالعربأشرافمنطائفةمدح

نفسهقدرمنحطولهذا.الشاموباديةالحيرةوفي،اليمن

فإنبمفيهالقدماءرأيهوهذاكانوإن.بشعرهبالتكسب

الشعرفيالمدححولشاعرأهميعدونهالمحدثينالدارسين

والعيعش.التكعسبأجلمنخالصاحترافإلىالجاهلي

شعرهإلىتسربتالنصرانيةالعناصربعضوهناك

وماحولها،العربيةالجزيرةأرجاءفيالوالممعتطوافهبسبب
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.والحيرةوالشاماليمنفيالنصرانيةالبيئاتعلىوتردده

ومصالحهشهواتهأمميركانسيرتهمنيبدوكماوالأعشى

لخدمةتوظفوأهاجيهمدائحهكانتولذا.الخاصة

بموعبثلهوصاحبكانأنهفيبينشعرهأما.مصالحه

وقتهشغلكماوصفها.فأحسنبهاشغفاالخمروصف

ولذا،شعرهفيوصفهنمنوأكثر،والقيانالجواريبمتابعة

القيمم!.امرئلحياةأخرىصورةومجونهخلاعتهكانت

الجاهلية؟فىالمقدمينالشعراءمنكانالأعشىأنعلى

وضعهاسشعر.افنونمعظمافىوتصرفه،قصائدهبطوليمتاز

أغيساامرئجانبإلىالأولىالطبقةشعراءمعسلامابن

المقدمين،رائالشعراءعبيدةأبيعندوهو.والنابغةوزهير

بقوله:لهاحتجقدمهومن

الشعر،فنونفيوأذهبهمعروضئا،أكثرهمهو

.عندهذلككلووصفا،وفخراوهجاءمدحاوأكثرهم

الروأةعندالشاعرمنزلةأظهرتكثيرةأقوالوهناك

يلاحظعصرهلشعراءمقارنتهوعند.الأقدمينوالشعراء

تطوافه،وشحلاتهذلكويعزى.ألفاظهسهولةشعرهعلى

.عصرهفىالحضارةبمراكزواختلاطه

مطلعها:التىمعلقتهشعرهوأشهر

مرتحلالركبإنهريرةودع

الرجلأيهاوداعاتطيقوهل

بقوله:صاحبتهيصفوفيها

مراففهادرئمفنقهركولة

منتعلبالشوكأخمصهاكأن

أصورةالمسلثيضوعتقومإذا

خفلأردانهامنالوردوالزنبق

معشبةالحزنرياضمنماروضة

هطلمسبلعليهاجادخضراء

شرقيهوكبمهاالشمسيضاحك

فكتهلالنبتبعميممؤزر

رائحةن!ثرمنهابأطيبيوما

الأصلدناإذمنهابأحسنولا

الطب!وعمنفرعالأعصابعلم.كل،الأممكصاب

العصبيالجهازأمراضوعلاجبتشخيصيختص

والحبل،الدماغمنالعصبيالجهازويتكون.والعضلات

العصبي.الجهاز:نظرا.والأعصاب،الشوكي

معيناتدريبايتلقونأطباء،همالأعصابواختصاصيو

الطبية،المدرسةمنالتخرجبعد،الأعصابعلمفي

منيعانونالذينالمرضىبعلاجيقومونوهم.والزمالة

منيعانونالذينأو،والنوباتواسحكتاتالدائمالصداع

،هونتنجتونومرضألزهايمر،مرضمثلاضطرابات

والأعصابالأوعيةوتصلب،السحائيوالالتهاب

.باركنسونومرضالعصبيوالحثل،المضاعف

بحسؤالالتشخيصالأعصاباختصاصيويبدأ

اختصاصييقومثم.بالكاملمشكلتهلمعرفة،المريض

ويشمل.للمريضالعصبيالجهازبفحصالأعصاب

العاطفية،والحالة،للمريضالعقليةللوظيفةتقويماالفحص

المنعكسة،والأفعالوالقوة،والحديث،والسمع،والرؤية

كما.الحرارةودرجة،والألم،اللمسوإدراكأضناسق،وا

فنيةتقنياتأيضا،عصابالأأختصاصييستخدم

والأعضاء،المتأثرةالأنسجةلرؤيةأ!لتصويرمتحصصة

المقطعيوالتصوير،الأوعيةتخطيطالتقنياتهذهوتشول

تخطيطانظر:.المغنطجسىبالرنينوالتصوير،بالحاسوب

المغنطيسي.بالرنينالتصوير،الدمويةالأوعية

!ذهجمئبتفسيرالأعصاباختصاصيويقوم

يوصىأوالأدويةويحددالمرضأجشخصالمعلومات

الجراحة.أوالطيعىبالعلاخ!

منخفضجويضغطمنطقةالحلزوليالإصكصار

الإعصاريغصوقد.الداخلنحوحلزونياياحأافيهاتدشر

المتحدةالولاياتمساحةنص!تساويمنطقةالحلززني

الشديدالحلزونيالإعصارمنمعيننوعوهناكبأكملها.

إعصارويسمىتقريبام024.م-09مابينيغطي

التورناد.

يباا-بصفتينالحلزونيةالأعاصيركلتتصف

تدور2-مركزهعندلهانخفاضأدنيالجويالضغط

الرياحوتدورالجويالضمغطمركزنحوحلزونياالرياح

مركزحولالشماليالأرضيةالكرةنصففيحلزونيا

عقاربلحركةمعاكسباتجاهالمنخفضالجويالضغط

حركةباتجاهفتدورالجنوبيالكرةنصففيأماالساعة

الساعة.عقارب

منجداالكثيرهناك،العالمأجزاءبعضوفى

فيهاالجويالضغطمتوسطيقلالتي،الحلزونيةالأعاصير

ففي.الأخرىالعالمأنحاءفيالجويالضغطمتو!عطعن

والمنخفضالهادئالمحيطشماليفيأليوتيامنخفض

المثالسبيلعلى-الأطلسىالمحيطشماليفيالايسلندي

نسميأنويمكنالشتاء،طولمنخفضاالضغطفيكون-

وأالدائمشبهالمنخفضالضغطبمراكزالأقاليمهذهمثل

.النشاطمراكز

بالأعاصيرمصحوبةالعواصفتكونماوغالبا

مؤشراعموماالمنخفضالجويالضغطويعد.الحلزونية

تؤديلا،الحلزونيةالأعاصيرأنإلارديءطقسلحدوث

كبيرحدإلىيؤثرالهواءنوعلأن،الطقسرداءةإلىدائما
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الجويالضعطمنطقةحولحلزونينحوعلىيدورالحلزونيالإعصار

معاكسلاتجاه،الشماليالكرةنصففيالرياحوتدور.المنخفض

الحنوبمنالجويالضغطمركزيتحركبينما،الساعةعقاربلحركة

الشرقي.الشمالإلىالغربي

وتلتقي.المشخفضالجويالضغطمنطقةفييحدثالحلزونيالإعصار

الهوائيةالكتلةفتدفع.الدافئةالهوائيةبالكتلةالباردةالهوائيةالكتلة

جبهةطولعلى،أعلىإلىكثافةالأقلالدافئةالهوائيةبالكتلةالباردة

يحملهالديالماءبخاريتكثفعندماالظهورفيالسحبوتبدأالالتقاء

الدافئ.الهواء

جافهواءفيالحلزونيالإعصارحدثفإذا.الطقسفي

سحب.أيتكوينإلىيؤديلاقدهذافإن

الأعاصيرمنقوينوعالمداريالحلزونيوالإعصار

المدارية.المناطقلمحيطاتالدافئةالمياهفوقيحدثالحلزونية

الهندجزرفييحدثالذيالحلزونيالإعصارويسمى

ويسمىالممطر.بالإعصارالهادئالمحيطشرقأوالغربية

الهادئالمحيطغربيفييحدثالذيالحلزونيالإعصار

رياححدوثفيالعواصفهذهشسببوربما.بالتايفون

ورعدغزيرةبأمطارمصحوبةكم/ساعة،092سرعتها

كم048إلى032بينماتتراوحمساحةوتغطي،وبرق

تقريئا.

وأ،دافئمركزذاتتكونأنإماالحلزونيةوالأعاصير

.يكونالدافئالمركزذاتفالأعاصيربارد.مركزذات

قوتهاوتقل،العمققليلةوهىأطرافهامندفئاأكثرمركزها

المناطقفي-غالبا-تحدثأنهاكماالعليا.الجويةالمناطقفي

الباردالمركزذاتالحلزونيةالأعاصيرأماجداافئةالد

وربما.الأطراففيودافئة،الوسطفىجداباردةفتكون

ارتفاععلىقوتهاوتفوقجدا،عميقةالأعاصيرهذهتكون

.الأرضسطحعلىقوتهاالهواءفيالأقداممنالافعدة

؟إعصارالتورناد،الممطر،الإعصار:أيضاانظر

.لرياخا،لطقسا

لطقساإعصار،،التورناد:نظرا.للوليياالإعصار

.(صورة)

ماقطرهايبلغدائريةهوجاءعاصفةالإعكصارالممطر

مركزفيالرياحسرعةوتصلم048إلى032بين

الإعصاريتسببوأكثر.الساعةفيكمأ02العاصفة

الإعصارويتولد.فادحةوخسائرعديدةوفياتفيالممطر

الخاضعةالضيقةالممراتفىالشرقيةالهوائيةالتياراتمن

المعروفةالمحيطةللرياحنتيجة،المنخفضالجويللضغط

الاستواء.خطشمالباستمرارتهبالتىالتجاريةبالرياح

حولهتهبمنخففمداريإلىالشرقيةالرياحتتطوروقد

عاصفةإلىتتحولثمالساعةفيكم05بسرعةالرياح

إلىثم.الساعةفيكما02إلىسرعتهاتصلمدارية

ممطر.إعصار

فيالعينحولتلتفالإعصارمنالمنبعثةوالرياح

الكتلةوسطفيهادئةبقعةوالعينمستمر.دوران

توديأنيمكنفيضاناتتحدثالممطرالإعصاريسبمهاعملاقةأمواج

.الفيضاناتفىغرقأيموتون%09،والممتلكاتبالأرواح

!!!-------لأ--3!!ؤ

ضك!!ث!حبرحي----ح!"3/ثرحر

ضغط!ر*!ا!كتلة

لصمسخمصس!مممدا!ئة

!اث!؟+حح!وركلحاك!6س-حاء!!أ!

!ة.يئات"ة!::ا-تا:"آأ-آأفي!لإء::أ(.أ":أ:

1،111أا1(اا!11111،،!،،

!أا!!ااأ!،1(،1111

!((111!أا1،!1111،"

111".8ا"ال!ا!؟لم.011"الهواءارتفاع

ةد،حمخ!ءالدا!ى

حههى،كس

س!ئرل!

درباءهوأيلأ-لىاق!دءكرءأ31
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تدور.الممطرةصيرلأعاا

دقعةوهىالعينحول

اعاصفة.اوسطفيهاد!لة

اغضائىاالمكوكالتقط

ال!هورةهذهديسحفري

سحةالعلياالأجواءم!

فيهاوتبرزأم859

محيطةالحداريةالسحب

السحبنرىكمالالعهب

إلىالمؤشروالسهمالممطرة

.الرياحاتجاه

سحببالعينوتحيطكم32عرضهاويبلغالإعصارية

القويةالرياحتنبعثومنهاالعاصفيةالسحبوهىالجدار

.الغزيرةأاللأمطاروا

المحيطغربفوقتكونإذاتايفو!الإعصارويسمى

المحيطفوقت!صنإذاالحلزونىالإعصارويسمى،أ!ادئا

.الهندي

الأطلسيالمحيطمنكلفىالممطرةالأعاصيروتحدث

شهرفيومعظمهانوفمبرإلىيوليومنالهادئوالمحيط

ثمانيإلىلستحوالييحدتالمتوسطوفيمسبتمبر.

المحيطين.منكلفيمرات

تعصفالأرضيةالكرةمنالشماليالنصففي.الحركة

عقرباتجاهبعكسدورانفيال!نحولالإعصاررياح

في-الساعةعقرباتجاهفىأي-ذلكوعكحم!الساعة

بسرعةالعينوتنتقل.ال!رضيةالكرةمنالجنوبيالنصف

منالإعصاروتححرك.الساعةفيكم42إلى61لينتتراوح

حيثالا!شواءخطعندينعطفثمالبدايةفيالغربجهة

بلغتإذاالشرقنحوالعاصفةتتجهثم.الرياحترتمشرعة

آخرباسمالعاصفةتسميعندئذ.المعتدلةالمنطقةعرضدائرة

معظمفيوتنت!المداريالنطاقخارجالعاصفةوهو

.الباردةالمحيطاتمياهفوقضعيفةعواصفإلىالحالات

الإعصارحلقإذاالممطر.للإعصارالتدميريةالقوة

وأمطاراقويةرياحامعهيحملفإنهاليابسةفوقالممطر

العينوصولحينإلىالطوالالساعاتمدىعلىغزيرة

ثمالعينتمرحتىالمطرويقلالرياحتهدأحيثللمنطقة

الإعصارنشاطمناطق

الإعصاريتكوداللمطر.

المحيطتمياهفوقالممطر

دوقالتقلوكلما،اسدافا

.قواهصعمتاليابسة

معظمالحريطةوتيماصح

تعرصاالأكثرالمماطةط

.الممطرةللأعاصير

الممطرةالأعاصير

مرات5مىأكئر!

مراث5صأثل!



مأهـ9.عاممنذحدثتالتىالممطرةالأعاعميرأشهر

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

م91

آلافستةبحياةأودى.تكساسولايةكالفستونفي

شخصه!.

81،،لحياةأودىدلوريدابولايةأوكيشوبيلحيرةفي

لورتوريكو.فىآخرين003وقتلشخص

.3966إلىالحويالضغطهبطأيضابفلوريداتامبافي

النصم!فيسجلتدرجةأدنىوهذهالإعصار.أثماء

من004النتيجةوكانت.الأرضيةالكرةمىالغربي

.الوفيات

لتمخص006الإعصارقتلونيوإنجلاندآيلاندلونجفى

قدرتماديةخسائرالأمريكيةالمتحدةالولاياتوكبد

دولار.مليون004بحوالي

خسائرالأمريكيةالمتحدةالولاياتكبدديانإعصار

الدولاراتم!البليونأرباعوثلاثةبليونبحواليقدىرت

نيوإنجلاندإلىالشماليةكاروأجنامنالممتدةالمسطقة!ي

شخصا.184وقتل

والمسيسيبهي،لويزياناولاياتاجتاحأودريإعصار

فمخصا.055فقتلوتكساس

الأطلسيةالولاياتإلىفلوريدامندولاإعصارامتد

شمالأ.إنجلاندنيوإلىا!سصا

وأكثرسهاييتيفيشخصهلم...فلوراإعصارقتل

الدوميني!صان.جمهوريةفى4"و.كوبافيألم007

تقدرحسائرفىوتسببتسخصا76قتلباتسيإعصار

الجنوبيةوفلوريداالبهاماجررفيأمريكيدولارببليون

نا.ولويزيا

الكاريبيحزرفيشحصا58قتلبولاهإعصار

فيتسبصكماالأمريكيةتكساسوولايةوالمكسيك

أمريكي.دولاربليونبحوالىتقدرخسائر

قواهتضعفاليابسةفوقالإعصارمروكلما.العاصفةتعود

قواهوتضعفبالطاقةتزودهالتي،الدافئةالمحيطمياهلفقدأنه

بينماالرياحسرعةتقلإذالتربةمعبالاحتكاككذللث

الأمطار.غزارةتستمر

الإعصاروقتفيالإعصار.بحدوثالتوقعات

المحيطبمراقبةالجويةبالأرصادالختصونيهتمالممطر

الكاريبيالبحرعلىويركزونالهادئوالمحيطالأطلسي

الأقماربوساطةالخصوصوجهعليالمكمسيكوخليج

ضغطمنالطقسأحوالعنبمعلوماتلتمدهمالصناعية

بحدوثالتكهنعلىلتساعدهمورياحوحرارةجوي

ويراقب.وامتدادهقوتهومدىمعينةمنطقةفيالإعصار

الصناعيةالأقماربوساطةالطقسيةالعواصفأحوالالعلماء

عنالمعلوماتويأخذونالطقسوراداراتوالطائرات

انظر:.المراقبةمرأكزمنبالأعاصيرالمهددةالمناطق

لطقس.ا؟التايفونإعصار،التورناد،،الحلزونيلإعصارا
287عيةلصنااءلأعضاا

م9691

م7291

م7491

م9791

م8391

م8891

م9891

م2991

!مبعفىشخصا052منأكثرقتلكاميلإعصار

تسببكمافيرجينياإلىلويزيانامنتمتدأمريكيةولايات

منالبليودولص!بليونبحوأليتقدرحسائرفي

.لدولاراتا

221بحياةأودتفيضاناتفيآنييسإعصارتسبب

منبلايينلتلاثةالماديةالخ!ئروقدرتشخصا

.نيويوركإلىفلوريدامنالدولارات

28"".بحياةفأودىهندورالرجزراجتازفيفىإعصار

بليونبحواليتقدرماديةخسائرفيوتسببشخصه!

دولار.

0021ديفيدإعصارقتلالدومينيكانجمهوريةفي

دولار.لليونبحواليقدرتخسائرفىوتسببشخص

ومسيسيبيآلاباماولايتيفريدريكإعصاراجتاحكما

ببليونالخسائروقدرتأشخاصثمانيةفقتلالأمريكيتين

.الدولاراتمنولصفى

وتسب!شحصا21وقتلتكساسضر!أليسياإعصار

دولار.ببليوليقدرتخسائرفي

الأرضيةالكرةمنالغرممطالنصف!فيسجلإعصارأقوى

الغربيةالهخدجزراحتاح،جيلبرتإعصارسحى

شحص.003زهاءوقتلوالمكسيك

المتحدةالولاياتم!الغربيوالحموبالعرليةالهمدجزرفي

فىوتسببلتمخصا06هوحوالإعصارقتلالأ!ريكية

.الدولاراتمنللايينمسبعةبحواليقدرتخسائر

وجنوبلويزياناوولايةالبهاماحزرأندروإعصارضرب

وقدرتشخصا52وقتلالأمريكيتينفلوريداولاية

دولار.بليون22بمحوالخسائر

الجنسيةالأمراضانظر:.التئاسيلةالأعضاء

(؟الستريالكطتر)حهازالبشريالتكاثرالتكاثر؟)السيلان(،

المجوغ(.)مرحلةالجنس(بمالتناسلي)الجهازالإنسمانجسم

الإنجليزيةالأهليةالحربانظر:.الخمسةالأعضاء

الأحيرة(.)الأزمة

دذراعالبلاستيكمادةمنبدائلالصئاعكيةالأممكضاء

الخلقةفىلعجزأومرض،أولإصابةنتيجةفقدتساقأو

بأداءيقومأنصناعيطرفلأييمكنولا.الولادةمنذ

ركبإذاولكن.البشريالطرفيؤديهاالتيالأعمالكل

علىالإنسانيساعدفإنهجيدةبطريقةالصناعيالطرف

اليومية.الإنسانيةالأنشطةأكثرفيالمشاركة

الطرفيصنعأنيجب.الصناعيالطرفإعداد

الذيالشخصمواصفاتمقالمماتعلىبناءالصناعي

طرففيهايقطعالتيالحالاتمعظموفى.إليهسيحتاج
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برئيةلاكص!قصاء

يمة!تحومعصماور!ور

أمموعاتحريكنضام

مدور

أحصدا

لطاريةلأ

الصادرةالعصليةللتقلصاتقستحبصناعةكهربائيةعضليةذراع

تياراالتقلصاتهذهوتولد،الكتف!أوالدراعأعلىفيالمتبقىالحزءمن

اصدراعاتجويفةفىالموحودةال!!رسائيةالاقطا!تتلقفهضعيماكولائيا

التيال!ئهربائيةالمطاريةم!الناتجةالقوةفيالتياروتححكم.الصاعية

وأصماعيةيدتركي!أيضاويم!س.الذراعبثنييقوممحركاتدير

.الذراععلىصساممطكلال!

الص!إفمرالمتبقيالجزءبتريتماأنيجبفإنهالأطرافمن

المتبقيالجزءويلف.مستديمصناعىطرفلهيصمنعأنقبل

علىلمساعدتهبلاستيكيةبأربطةبقوةأسابيعلعدة

هذاخلالوفى.متماسكبسطئناعمويبقىالانكمالق

المتبقيالجزءعضلاتيمرنأنالشخصعلىفإنالوقت

ولكيوحركتها،العضلاتقوةعلىللحفاظالطرفمن

الدموية.الدورةفعاليةمنيزيد

عملصناعيطرفلإعدادالتاليةالخطوةوتتضمن

الطرفمنالمتبقيالجزءفىتركببلامعتيكيةتجويفة

عنللتجويفةقالبعلىالحصولويمكن.وراحةبتنالممق

ولفافاتبأربطةالطرفمنالمتبقىالجزءلفطريق

المبللةبالأربطةالجزءلفطريقعنعليهاالحصوليمكن

إزالةوبعد،ويقوىليجفيتركثم،المبللالجبسفي

الذيالمبتلالخليطويعطىقالبا.تستعملفإنهاالاربطة

الحصولويمكن.التجويفشكلالقالبفىيسكب

المبتورالطرفمنالمتبقيالجزءبلفللتجويفةقال!على

مبتلخليطفيمبللةبلفافاتالمبتورالجزءبقيةوكذلك

تستعملاللفافاتأسةإزاوبعد.وتتصسلبتجفوجعلها

هذافييسكبالذيالسائلالخليطويعطي.كقالب

يستعملوالذيالطرفمنالمتبقيالجزءشسكلالقالب

طريقعنأيضاالتجويفةعملويم!ش.التجويفةلصنع

المبتورالجزءفىالناعمالبلاممتيكمنخلطةقولبة

منخفيفةبطبقاتوقايةلهتجعلوالذي،مباشمرة

.والمطاطالقماش

وتتضمن.التجويفةإلىساقأوصناعيةذراعتلصق

الصناعيةالأطرافصنعفيتستعملالتيالمواد

والخشب.والفلزاتالزجاجيةوالألياف،البلامحتيك

علىبالتجويفةالملصقةالخفيفةالدعائماتحتويأنويمكن

وينتهى.الركبةأوالكوعمحللتأخذصناعيمفصل

الأيديبعضوتشبه.بديلةقدمأوبيدالصناعيالطرف

زوجمنيتكونأكثرهاولكن.الحقيقيةالأيدياالبديلة

وللقدم.الملقاطعملتعملالتىالمعدنيةاحصلاباتأمن

ومعظم.الحقيقيةللقدمأحاماالشك!!نفسأجديلةا

عنأوأحزمةبواسطةبالجسمتلصهتالصناعيةالأطراف

.ال!متصاصطريق

الأطرافمعظم.الصناعيةالأطراففيالتحكم

قابلغيرالصلبمنسلكطريقعنفيهايتحكمالصناعية

تلكحركاتوتؤدي.المقابلةالكتففييعقدللصدأ،

الأرجلأمالها.المقابلالصناعيالذراعتحريكإلىالكتف

الاعتياديةالحركاتطريقعنعادةفيهافيتحكمالصناعية

المشى.عندأطجسم

مننوعاطورواقدالباحثونكانأصشينياتاأوائلفى

التيارطريقعنفيهااضحكمايجريأ!هشاعيةاالأطرا!ا

الفلزيةالأقراصوتقوم؟العضلةتقلصعنالنابخالكهربائي

الأقراصوتقومالجدعة،نسيجبملامسةالفجوةداخل

ذلكبعديجريالتيالعضليةال!ئهربائيةالنبضاتبالتقاط

كهربائيمحركفيالتحكمفيواممتخدامهاتضخيمها

الكهربائيةالاذرعمعظموفي.الصناعيالطرفداخل

بثنيالعضلاتإحدىعنالصادرةالنبضاتتقومالعضلية

أخرىعضلةمنالصادرةالنبضاتتقومبينما،الذراع

إحدىمنالصادرةالنبضاتفإنكذلكبتعديلها.

بينما،العضليةالكهربائيةاليدبفتحتقومالذراععضلات

بإغلاقها؟أخرىعضلةمنتصدرالتيالنبضاتتقوم

فيالتيللعضلةالاعتياديةالتقلصاتالحركاتهذهوتشبه

.الإنسانذراع

المعالجة،المعاقونبمالتعويفميةالجراحة:أيضاانظر

سة.الهند،المهنية

الذينالتنفيذيينالموظفينجهازالورارةأ!كضاء

شؤونفيمباشرةيتحكمونأوالدولةرئيسيستشيرهم

ورؤساءالبرلمانأعضاءمنأعضاؤهيكونماوغالبا.الدولة

الختلفة.الوزأراتأوالتنفيذيةالأجهزة

ذاتالبلدانفيالحكوميالهيكلمنجزءاالوزراءيعد

الأمكلاتبعتهنموذجابريطانياأعطتوقد.البرلمانيالنظام

البريطانىالوزراءمجلسيتألف.البرلمانيالنظامتطبقالتي

يعرفونالذينالموظفينمنآخروعددالوزراءرئيسمن
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فيواستعمالهالكمبيوتر:المقالاتبجانبالعلمىإنتاجه

تحقيق،خزيمةابنعحيحتحقيق؟النبويةالسنةخدمة

فيدرالساتعلهيهو؟النبيكتاب،المدينيلابنالعلل
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مننوع)الفرانشايز(والأعمالالتجارةفطالإعكفاء

تمنعالاتفاقياتهذهوبموجب.التجاريةالأعمالاتفاقيات

فرداأوأخرىشركةالحكوميةالمصلحةأوالفردأوالشركة

م!،.مكادوفيمحددةلفترةخدماتأوسلعبيعحق

منأساسياننوعانوهناكامتيازا.أيضاالحقهذاويسمى

.والعامالخاص:الامتيازاتفاقيات

.الأعماللإدارةشمائعةطريقة.الخاصالامتياز

نإهوليدايمثلتجاريةأعمالأتشملالامتيازووحدات

هت.وبيتزاوماكدونالد،،تشيكينوفرايد،وكنتاكي

يشتريالذيالشخصيدفعالامتيازاتفاقيةوبمقتضى

الحق.علىليحصل)البائع(للمانحرسماالامتيازهذا

للجهةالشركةمبيعاتمنمئويةنسبةالمشترييدفعوقد

تدريبمثلخدماتالبائعيقدمالمقابلوفيالبائعة

إلىوبالإضافة.والإعلان،الماليةوالمساعدة،العاملين

اسمهباستخدامللمشتريعادةالبائعيسمح،ذلك

وهذه.الجميعلدىمعروفاعادةيكونالذيالتجاري

سبيلوعلى،للمشتريكبيرةقيمةذاتتكونالميزة

معروفةغيرمدينةعبرمسافرةعائلةهناككانتإذا،المثال

وأرادتأماكنثلاثةالعائلةورأت،الطعاموقتحانوقد

بلاشكستتوقففإنها،الطعاملتناولأحدهافيالتوقف

يحدثلديها.معروفاتجاريااسمايحملالذيالمكانأمام

يأفىوجباتهميتناولونالذينالناسأنمنبالرغمذلك

نفسعلىطعامهمأنيعرفونالثلاثةالأماكنمنواحد

علىالعائلةهذهشعرفأنالمحتملومن.الجودةمنالقدر

مطعمفيالماضىفيالطعامتناولتقدلأنهاالمحلاسم

الاسم.نفسيحمل

الخدماتهيئاتبينيكونماوعادة.العامالامتياز

،المثاللم!بيلوعلى.محليةحكوميةومصلحةالعامة

اتفاقاعقدتاقدقمامةجمعوشركةمحليةهيئةأننفترض

مماثلةاتفاقيةفبمقتضى.المنطقةفيالقمامةجمعحول

الشركةهذهالمحليةتمئالهيئةسوفالعملطبيعةلنفس

الخدمةلهذهالعامةالاحتياجاتجميعبأداءتقومبأنالحق

المحلية.الهيئةبموافقةرسومهاعلىوتحصل

المطعم.؟العامالمرفقالمتاجر،سلسلةأيضا:انظر

علىيعيشجمماكائن،الرميأيضاوتسمىالأ!كفيئة

والعفن،،الفطرياتمثلالعفنةأوالميتةالعضويةالمواد

الكلوروفيلإلىالكائناتهذهوتفتقروالبكتيريا.

النباتتمكنالتيالملونةالخضراءالمادةوهي)اليخصور(،

انظر:.الضوئيالتركيبعمليةبوساطةصئكذائهمن

ليصنعالميتةالأنسجةالأعفينةويهضمالفموئي.التركيب

هذهفىويستهلكوالتكاثر،للنمويحتاجهاالتىالطاقة

الكربونأكسيدثانيلإخراجالكاربوهيدراتالعملية

وأوالدهونالبروتيناتيهضمأنالأعفينةويستطيعوالماء.

منهاويصنعالحيةالكائناتعنناتجةأخرىموادأي

أبسط.مركبات
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تستفيدالأعفينةيخرجهاالتيالبسيطةالمركباتوهذه

مهمادورايؤديالأعفينةفإنلذلك،أخرىكائناتمنها

الحية.للكائناتوالطاقةالتغذيةدوراتفي

.الغرابعيشبمالفطرياتأيضا:انظر

علم.،لصرفا،لصائتا:نظرا.الإعلال

وأخدمةأوسلعةترويجإلىتهدفرسالةالإعكلان

أش!صالأيومياالناسيعايش،أصبلدانامنالعديدوفي.فكرة

مساحةتشعلالمطبوعةوالإعلانات.الإعلانمنمختلفة

الملصقاتتظهربينما،المجلاترالصحفمنكبيرة

أضجاريةاوالمحلاتالعامةا!ركباتمنحصتيرفيال!علانية

التلفازبرامجعالتجاريةالإعلاناتوتتخلل.العامةوالمرافق

.لمذياعوا

لإقناعمحاولةفيأ!لإعلانالمصانعأصحابيلجأ

الشركاتتستخدمكذلكمنتجاتهما.بشراءالناس

صورةلنفسهاترسملكيالإعلانالكبيرةالتجارية

معروفاالشركةاسميصبحأنفىترغبفهي.إيجابية

وأتصنعهاالتىالسلعجودةبسبب،بالاحترامويحظى

أصحابويستخدمبتقديمها.تقومالتىالخدمات

عملاء!عسببهدفالإعلانالمحليةالتجاريةالمحلات

بارزادوراالإعلانيؤديه!!ذا.المبيعاتوزيادةجدد

علىاضجاريةاالأعمالأصحاببينالتنافسفي

أرخصالإعلانويعتبر.المستهلكينأموالالمشقطاب

وأبالسلعالناسمنعددأكبرلتعريفولمميلةوألمسرع

ويتوقفبشرأئها.وإقناعهمللبيعالمعروضةالخامات

علىالتجاريةالمؤ!سساتمنالعديدفيالمبيعاتحجم

للتعريفالمؤلسساتتلكتنفذهاالتيالإعلاناتحجم

حدماتها.أوبسلعها

السيالمميةوالأحزابالأفرادأيضاالإعلانويستخدم

ذاتوالجماعاتالاجتماعيةوالمؤسساتوالمرشحون

الناسمنالعديدويلجأ.والح!صماتالخاصةالاهتمامات

وأالمنازلأوالمستخدمةأصسياراتلبئاالجرائدفيللإعلان

السياسيةالأحزابوتحاول.الممتلكاتمنغيرها

أما.الإعلانطريقعنالأصواتكمسبوالمرشحون

مافغالبا،الخاصةال!هتماماتذاتوالجماعاتالحكومات

وأما،فكرةأوالتروللقضيةبغرضالإعلانإلىتلجأ

إعلاناتبعضوتنطوي.الناسوسلوكأفكارعلىالتأثير

علىالخاصةالاهتماماتذاتوالجماعاتالحكومات

فيتظهر،المثالسبيلفعلىللجمهور.عامةخدماتتقديم

عنبالإقلاعالناسلإقناعترميإعلاناتالبلدانمنكثير

التدخين.

صناعةأكبرالأمريكيةالمتحدةالولاياتتمتلك

فيالتجاريةالإعلاناتتشغلحيث.العالمفيإعلان

تكاليفكلوتسددآخربلدأيمنأكثروقتاالتلفاز

الإعلاناتطريقعنوالإذاعيةالتلفازيةالحملات

صناعةبهاالتيالأخرىالبلدانوتشمل.التجارية

والمملكةواليابانوألمانيافرنسامنكلاواسعةإعلان

.المتحدة

التيالبلدانفيالناسحياةعلىكبيرتأثيروللإعلان

تناولعلىيشجعهمحيث،واسعنطاقعلىفيهاينتشر

اقتناءأومعينةملابسارتداءأوالطعاممنمعينةأنواع

السلعمنمعينةأنواعاستعمالأومعينةسيارات

لاستعمالالإعلانويروج.المنازأ!فيالمستخدمة

كيفيةعليهميقترحثمومن،للوقتالموفرةالأدوات

فإنالنحو،هذاوعلى.المتاحالفراغبوقتالامشمتاع

والعاداتالعامالذوقتشكيلفييعساهمالإعلان

يساهموقدالبلد.فىالسائدةوالثقافاتوالأمزجة

طريقعنوذلكالمعيشيالمستوىرفعفىالإعلان

السلع.منانواععدةلبيعالترويج

ذلكومعتقريبا،الدولكافةفيالإعلانيستخدم

فعلى.الإعلانعلىقيوداتفرضأررولامنأ!ديدافإن

حجممنالغربيةأوروبادوأ!بعضتحذ،اطثالسبيل

لهايروجالتىالسلعونوعالتلفازفيالإعلانات

منكلفيقانونيةغيرممارلمحةالإعلانويعتبر.الإعلان

والنروب.السويد

الإعلانوسائل

متعددةأشكالطريقعنالجمهورإلىالإعلانيصل

الصحفالوسائلهذهوتشمل.ال!تصالوسائلمن

الجهاتوتشتري.والمذياعوالتلفازوالمجلاتاليومية

لتنشرالمجلاتوفطالصحففيمساحاتالمعلنة

والمذياعالتلفازوقتمنجزءاتشتريكماإعلاناتها،

الشركاتوتستخدم.التجاريةإعلاناتهافيهلتعرض

الأغذيةإنتاجولشركاتالطيرانكشركاتالمعلنةالقومية

أنحاءكلفيالمستهلكينإلىللوصولالإعلامولحمائل

كالمجمعاتالمحليونالمعلنونأمامعظمها.أوالبلاد

إلىفيلجأونوالمطاعمالمركزيةوالأسواقالامشهلاكية

المقاطعةأوالمدينةداخلالمستهلكينإلىللوصولالإعلان

المحل.بهايوجدالتي

اليوميةالصحف-ا:هىالرئيسيةالإعلانوسائل

المجلات5-المذياع4-المباشرالبريد3-التلفاز2-

والتلفازأليوميةالصحفوتستأثر.الخارجيةاللافتات6-

.الإعلانعلىتنفقالتىالمبالغمنالأسدبنصيب



البرتقالمشروبعنإعلان

فوئيةإعلانات

الناستعريىفرصةالمعنيةللحهاتتتيحالختلفةالإعلاموسائل

أثناءالإعلاناتمنكتيراالماسويشاهدتقريبا.مكادأيفيممنتحاتهم

تمضيةأو،الاستهلاكيةالمجمعاتفيتسوقهمأو،!نازلهمفياسترحائهم

وإليه.العملمكانمنتنقلهمعندأولراغهمأوقات
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لإعلانا292

لاعديدةميزاتللمعلنينالصحفتتيح.الصحف

يقرأونالناسفمعظهم.الإعلاموسائ!!منغيرهافىتتوفر

خاصةبصفةيطالعمنهموالعديد،اليوميةالصحف

وأالخدماتأوبالسلعتتعلقمعلوماتعنبحثاالإعلانات

بعاملأيضااليوميةالصحفوتتميز.مخفضةبأسعارالبيع

يقومأنبمقدورهالإعلانفصاحب.المناسبالوقت

فقط.واحديومخلالونشرهوإعدادهالإعلانبتصميم

وجهعلىتلبيأنبإمكانهاالصحفإعلاناتفإنوبالتالي

موضوعاتستخدمأو،معينةلسلعةالمفاجئالطلبالسرعة

اليوميةالصحففيويظهر.الدائرةبالأحداثلمجصل

والإعلاناتالعرضإعلانات:الإعلانمنرئيسياننوعان

منأقلب!تالعرضإعلاناتحجماويتراوح.المصنفة

علىمعظهمهاويحتويأكثر،أوكاملهصفحةإلىسم52.

الأشخاصاستمالةالمعلنونويحاول.توضيحيةرسومات

معينةصفحاتفيإعلاناتهمابوضع،الخاصةالميولذوي

وأالمنزليةالحياةأووالسياحةللصفرالخصصةكتلك

منفصلجزءلهافيخصصالمصنفةالإعلاناتأما.الرياضية

منالمصنفةالإعلاناتمعظموتتكون،اليوميةالصحففي

مطبوعة.قليلةأسو

والسياراتبالمنازلقوائمالمصنفةالإعلاناتوتعد

التيالممتلكاتمنوغيرهاالمنزليوالأثاثالمستعملة

المصنفةالإعلاناتويستخدم.للبيعأصحابهايعرضها

المستعملةالسياراتبيعمحلاتأصحابكذلك

.شاغرةوظائفلديهايوجداشتىوالمؤسساتوالشركات

لمسلفامطبوعةإعلانيةمواداليوميةالصحفبعضوتقبل

الملاحقاسمعليهايطلقصفحاتعدةمنتتألف

المستقلة.

بعرضقيامهفيللتلفازالرئيسيةالميزةتتمثلالتلفاز.

فيللمستهلكينمباشرةوالحدثوالصوتالصورة

للمشاهدينسلعهممزاياشرحالمعلنينوبإمكان.منازلهم

يكونلاحيثللبرامإلتلفازيةمشاهدتهمأثناء

وعلاوة.التجاريةالإعلاناتفيالنظرتفاديبمقدورهم

منهائلعددإلىيصلالتلفازإرسالفإنذلكعلى

الإعلانأنمنالرغموعلىأسبلاد.اأنحاءكافةفيالناس

يصلهشخصلكلالتكلفةأنإلامكلفالتلفازي

جدا.قليلةتعتبرالإعلان

منأوفيلممنالتلفازفيالتجاريةالإعلاناتوتعرض

التىالبصريةالأشرطةأوالأفلاماوتسجل.بصريشريط

مكانفيأوالأستديوهاتفيإعلانيةمادةعلىتحتوي

لتمثيلبممثلينالتجاريةالإعلاناتتستعينوقدآخر.

مائدةحولأسرةتظهركأن،المعاشبالواقعشبيهةأحداث

ساهر.حفليضمهمالناسمنمجموعةأوالعشاء

المتحركة.الرسومعلىالتجاريةالإعلاناتبعضوتشتمل

المتحركة.الرسوم:انض!إ

ثانية،03التلفازيةالإعلاناتغالبيةعرضمدةتصل

تتراو!مجموعاتفيالتلفازيةاللإعلاناتتعرضماوعادة

أغلبفيالحكوماتوتحدد.إعلاناتوستةثلاثةبين

تتعدىلابحيثالتلفازفيالتجاريةالإعلاناتمدةالأقطار

،المثالسبيلعلىبريطانياففي.ساعةكلمعينةدقائق

الساعةفىدقائقستبحواليالإعلاناتمدةحددت

معظمخلالدقائقوتعمبع،للعرضوقتأفضلخلال

المساءساعاتهوالافضلأ!قتوا.اللأخرىالعرضأوقات

المشاهدين.منعددأكبرتستقطباشتى

والكتيباتالإعلاميةأضشراتايشملالمباشر.البريد

بالبريد.مباشرةترسلالتيالمطبوعةالإعلاناتمنوغيرها

لهذااستخداماالأكثرهيانبريدطريهتعنالبيعوشركات

القسمذاتالشركاتتقوم.كذلكالإعلانمنالنوع

الشركاتمنوالعديدالبريد.طريقعنبالمبيعاتالخاص

الطريقة.بهذهبالإعلانتقومالقسمهذامثللهاليسالتى

رئيسيةبصفةالبريدطريقعنالإعلانفاعليةتتوقف

كلالقوائمبعضوتتضمنالبريد.قائمةنوعيةعلى

إلىالبريدويرسل،واسعةمنطقةأومدينةفيالعناوين

أسماءعلىأخرىقوائمتشتملبينما)الساكن(،عنوان

بإعدادالشركاتبعضوتحتص.وعناوينهمالأشخاص

ورغباتهمودخولهموأعمارهملمهنهمفقاوللأفرادقوائم

نألشركةيمكن،المثالسبيلفعلى.الصفاتمنوغيرها

الأمهاتمن000.02أسماءفيهاتجمعقائمةبإعدادتقوم

هذهأنمنالرغموعلى.محام000.01أوالجدد

بنفسهيقومبعضهمأنإلاللمعلنينقوائمهاتبيعالشركات

به.الخاصةالقوائمبإعداد

للشخصالمباشرالبريدطريقعنالإعلانتكلفةإن

المعلنينأنإلا.الأخرىالإعلانوسائلتكلفةتفوقالواحد

فيكبيرأمليحدوهمبهمخاصةقوائملديهمالذين

فبمقدورذلكإلىوإضافة.مشرفةنتائجإلىالوصول

.الإعلانمنمختلفةوأشكالأحجامبينالاختيارالمعلنين

علىتنطويالتيالخدماتأوالسلعبعضوهنالك

إعلانوسائلعبرإيضاحهايجعلالذيالشيء،تعقيدات

الصعوبة.غايةفيأمراأخرى

فىالمذياعفيالإعلانميزةتتمثل.)الراديعالمذياع

هينجزونوبرامالمذياعمتابعةبمقدورهمالمستمعينأن

تأديةأومثلاسيارةكقيادةبمأخرىأعمالآنفسهالوقتفي

الإذاعةمستمعيأنهىالأخرىوالميزة.منزليةأعمال

البرنامإلمقدمطريقعناممتقطابهميمكنعامةبصورة

فمثلاالتلفاز.لمشاهديبالنسجةالحالعليهمماأكثر
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الغناءللجمهورتقدمالتيالإذاعيةالمحطاتتستقطب

تعستقطهمماأكثرالمستمعينمنمختلفةأنماطاالشعبي

المناممبةالإذاعيةالمحطةاختيارإن.البوبأوالروكموسيقى

لشراءاحتمالاالأكثرالناسإلىالوصولمنالمعلنينيمكن

علىالمذياعفيالتجاريةالإعلاناتوتحتوي.سلعهم

واغان.بالإثارةمفعمةوقصصالمباشر،البيعإعلانات

03بينالمذياعفىالتجاريةالإعلاناتغالبيةمدةوتتراوح

ثانية.06إلى

علىإعلانوسيلةبوصفهاالمجلاتتتفوق.المجلات

متمهلنحوعلىتقرأفالمجلات،مميزاتبعدةالصحف

وفيعنها.التخليقبلأسابيعلعدةالغالبفيبهاويحتفظ

الوأحدة.الأسرةمنأفرادعدةالمجلةيقرأالأحيانمنكثير

الفاخرةبطباعتهااليوميةالصحفعلىالمجلاتتتميزكما

للمعلنينتتئالمجلاتالأسبابولهذه،الملونةومادتها

أفضل.بصورةسلعهملعرضفرصة

منواسعةتشكيلةبينالاختيارالمعلنينولمحامكان

جمهورا-الإخباريةكالمجلات-بعضهايخاطبالمجلات

لجماعاتموجهةأخرىمجلاتوتوجدالقراء.منعريضا

التصوير.هواةأو،البيوترباتأو،كالمراهقين،معينة

النشراتفينفسهاعنبالإعلانالشركاتبعضوتقوم

مهنةأو،صناعيأو،تجاريلنشاطالخصصةالتجارية

يتمبالزراعةالختصةالمجلاتفإن،المثالسبيلفعلى.معينة

والأجهزةالمعداتبيعمحلاتقبلمناستخدامها

الزراعية.

الخارجيةاللافتاتيميزماأهممن.الخارجيةاللافتات

ذلكعليوعلاوةمتكرر.نحوعلىبهاالناسمرورهو

يتعينلكن.الناسانتباهوالملونةالضخمةاللافتاتتجذب

وبسيطا،مختصراالخارجيةاللافتاتفيالإعلانيكونأن

لثواناللافتةإلىيتطلعونالطرقعابريمعظملأنذلك

.معدودات

هي:الخارجيةللافتاتالرئيسيةالأشكال

اللوحات3-الملونةاللوحات2-الملصقات-أ

عليهايطلقالتيا!للصقات،وتعتبر.الضخمةالكهربائية

الخارجيةاللافتاتأنواعأكثر،اللإعلاناتلوحاتعادة

فيلصقهايتمالورقمنصحائفمنتتألفوهيشيوعا.

عنعبارةالملودةواللوحات.ضخمةإعلانيةلوحات

أما.الإعلاناتلوحاتعلىأوالمبانيعلىترسملافتات

كبيرةإعلاناتبعرضفتقومالضخمةالكهربائيةاللوحات

متحركة.وصورامتغيرةموادمنهاالعديدويعرض،مضاءة

اللافتاتأنوأعأغلىالضخمةالكهربائيةاللوحاتوتعتبر

الخارجية.

الإعلاناتا-تشمل.الأخرىالإعلانوسائل

الواجهاتعرض2-المواصلاتوسائلعلىالموضوعة

توزيع5-الهاتفدليل4-البيعمكانفيالعرض3-

.التذكارات

هى.المواصلاتوسائلعلىالموضوعةالإعلانات

المحليةالقطاراتعلىتثبيتهايتمصغيرةملصقات

اللافتاتوتشتملداخلها.أوالأجرةوسياراتوالحافلات

.المواصلاتبوسائلالإعلان
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منأطولإعلانيةرسالةعلىالمركباتداخلالموضوعة

وقتلديهالراكبلأنوذلكالخارجمنالملصقةتلك

عليها.للاطلاعأطول

جذبإلىالواجهاتعرضيهدف.الواجهاتعرض

إدارةأضجاريةاالمحلاتمعظموأصدى.المحلداخلالعملاء

زيدخ!!،المح!!لسلعالترويجليةمسؤرلهايناطترويج

وتستعين.الواجهاتفيأحرضاطريقةاختصاصاتهاضمن

العديدويوفر.العرضشركاتبخدماتأخرىمحلات

العرضفيالمستخدمةالموادالمصانعأصحابمن

منتجاتهم.ببيعتقومالتيللمحلات

اللافتاتوتنظيمترتيب.البلعمكانفيالعرض

يهدف.المحلداخلوالسلعالموادمنوغيرهاوالشعارات

معينةسلعإلىالانتباهجذبإلىالبيعمكانفيالعرض

تزردر.أطحظةاوليداكشراءأي،الفوريالشراءوتحفيز

أحرضر.افيالمستخدمةبالموادالمعلنينالمصانع

أجلدانأبعضفىالهاتفدأجا!يحتوي.الهاتفدليل

الصفحاتعليهيطلقبالإعلاناتخاصقسمعلى

مطبوعةقليلةأسطرمنالإعلاناتبعضوتتكون.الصفراء

بعضهايحتلبينما،وهاتفهوعنوانهالمحليالمتجراسمتبين

فيتظهرالتىبالإعلاناتشبيهاويصبحأكبرمساحة

والمج!ت.اليوميةالصحف

المعلنونيوزعهاالثمنرخيصةموادأوسلع.التذكارات

)الروزنامة(التقاويمالموادهذهوتشملالجمهور.على

المعلن،اسسماتحم!!التيالمفاتيحوعلاقاتالكبريتوعلب

طوالالمغلنالناسويتذكر.الإعلانيةالرسالةجانبإلى

المواد.لتلكامشخدامهممدة

الإعلانأساليب

عليهوالتأثيرالجمهورتعريفإلىالإعلانيهدف

نأيجبلأثرهومنتجافاعلاالإعلانيكونولكي.وإقن!اعه

يمكنهثمومن.للاهتمامومثيراجذاباالأولالمقامفييكون

بالشراءالجمهورإقناعشأنهامنالتيالاسبابتقديم

السلعة.عنالمعلنمزاعموتصديق

مؤثراالإعلانلجعلمتعددةألعماليبالمعلنونيستخدم

البيعنقطةوهيالأساسيةبالمناشدةالإعلانيبدأوفاعلا.

فنيةألمماليبالمعلنونيستخدمث!ا.الإعلانفكرةأوالرئيسية

-2للانتباهاللافتةالعماوين-أ:عادةتشملمعينة

السلعةوميزاتصفات-4أمحياناشهادات3الشعارات

التكرار.6-السلعمقارنة5-

أشكالآالمعلنونيستخدم.الأساسيةالمناشدات

المستهلكإقناعإلىتهدفالإغراءاتمنمتعددة

للجمهوررلمسالتهمالمعلنونيوح،عامةوبصفةبالشراء.

لحدبالإعلانأسالي!منحتحيرليتستحدمالعاطفيةالجاشدة

الألاء.طريقصالآلاءيماشدكأمماالإعلادهذافمثل.الانتاه

الإعلانات.للعاطفةمثيرةبطريقةأوواقعيةبويقةإما

الظاهرةالمميزاتتبرزالواقعيالمنهجتستخدمالتى

للسلعة.

عنهاالمعلنالسلعةماهيةيبينالإعلانمنالنوعوهدا

الإعلاناتأمابها.صنعتالتيوالطريقةامشعمالهاوكيفية

الطرقعلىتركزفإنهاالعاطفيالأسلوبإلىتلجأالتي

للمستهلك.الشخصيالرضاتحوزالسلعةتجعلالتي

الحب،إلىالشخصحاجةالإعلاناتهذهمثلوتخاطب

ترضيالسلعةبأنالإيحاءوتحاول،والوجاهة،والأمان

طرقاالغالبفيالمعلنونويستخدم.المستهلكاحتياجات

لأناسجذابايصبحأنفيالشخصرغبةلاممتثارةشتى

عنالإعلانيوحىأنيمكن،المثالسبيلفعلى.معينين

جاذبيةالرجلعلىيضفىبأنهالحلاقةبعدالمستعملالعطر

ما.نوعمن

تستخدم،الناسمنعددأكبرالإعلانيقنعولكي

الاستجداءجانبإلىواقعيةمعلوماتالإعلاناتبعض

أساليبمنالعديدتستخدمأوللجمهور،العاطفي

فئةإلىتحديداالإعلانيوجهالأحيانبعضوفىالإغراء.

حديثيالشبابأوالأعمالكرجالالناسمنمعينة

.الزواج



الخضراواتمنمحموعةصأحدهماالإعلاناتأساليبلبعضنماذج

(.اليسرى)الصورة

للإعلاناتبارزةسمةتعتبر.للانتباهاللافتةالعناوين

بقيةبقراءةالشخصالناجحالعنوانويغري.المطوعة

طريقعنالشخصانتباهالعناوينبعضوتشد.الإعلان

وأالادخارحساباتكفتح،شمخصيةبمنفعةللقارئوعدها

بذكاءالأخرىالعناوينبعضإعدادويتم.العامالمظهرتحسين

العناوينبعضوتنطوي.ألاستطلاعحبغريزةلإثارة

فيجديدةسلعةطرحعنيعلنكأنأخبار،علىالأخرى

مخاطبتهاطريقعنكذلكالانتباهالعناوينوتثير.الأسواق

العنوانيوضعأنيمكنالمثالسبيلفعلى.مباشرةمعينةفئة

وتخدم(.المتزوجةغيرالشابةاللمرأةالتاليالنحوعلى

نفسالتلفازأوالمذياعفيالمذاعللإعلانالافتتاحيةالكلمات

المطوعة.الإعلاناتفيالعنوانغرض

الشركاتتستعملهاقصيرةعبارات.الشعارات

الجيدةوالشعاراتإعلاناتها.فيمتكررنحوعلىالمعلنة

أذهانفيترسخأنلشأنهاومنبسهولةتذكرهايمكن

صورةعكسإلىالشعاراتمعظموتهدف.الناس

معظمترتبطولاوسلعها،الشركةعنوإيجابيةمرضية

الشركاتوتستخدم.للسلعةمعينةبسمةالشعارات

كالعلكةالثمنرخيصةالسلععنلتعلنالشعارات

.والمشروبات()اللبان

592الإعلان

المربياتأنواعأحدعىوالآخراليمى()الصورةمميزبشكلمعروضة

فيهايظهرالتيالإعلانات.العيانشهادات

فىالشخصمايكونوعادة،السلعةعلىشنيشخص

تقوموأيضا.للسلعةالعاديبالمستهلكشبيهامظهره

والتلفازالسينمابنجومبالاستعانةالمعلنةالشركات

علىالإعلانفيللثناءالمشاهيرمنوغيرهموالرياضة

سلعةعلىالمشاهيرأحدثناءويكون.الشركةمنتجات

الجمهورلهيرسمهاالتىالصورةكانتإذامقنعاما

فيثقتهيضعقدالجمهورفإنوعليه،السلعةتناس!

بعضوفي.السلعةبشراءويقتنعالنجمكلمات

الذيالشخصالدولةتسنهاالتياللوائحتلزمالأقطار

فيذلكادعىماإذابالمشعمالهاالسلعةعلىيثني

.الإعلان

شخصياتأوحيواناتأوأناس.السلعةشخصيات

منالعديدويبتدع.طويلةلمدةالإعلانفيتظهرخيالية

لبئمجموعةتروجرسالةتوجيهبغرضشخصياتالمعلنين

الشخصياتتصبحالوقتوبمرور.السلعمنمتكاملة

بشكلالجمهورتعرفالنحوبهذاوهى،للناسمعروفة

شخصياتتظهرماوغالبا.المعلنةالشركةبمنتجاتدائم

مفرحوقعمنلهالماللأطفالالموجهةالإعلاناتفيالسلعة

السن.صغارعلى
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تتنافسسلعلبيعللترويجعادةتستحدم.السلعمقارنة

ويقارن.التجاريةأحلاماتامنغيرهامعحادبشكل

محاولةفيالمنافسةالتجاريةبالعلاماتسلعهمالمعلنون

وأالمنافسةالسلعةتسميةويم!شسلعهما.مميزاتلإظهار

وأ*بالعلامةإليهايشارأنأويم!شإليهاالتلميحمجرد

معروفة.أخرىعلامة

يلجأالتيالإعلانأساليبأهمأحديعتبرالتكرار.

المعلنةالشركاتتقوموقد.رسالتهلإيصالالمعلنإليها

مراتعدةالمذياعأوالتلظزفىالتجاريةإعلاناتهابإذاعة

بصورةإعلاناتهاتنشرأوأسابئ!مدىوعلىاليومخلال

شأنهمنوالتكرار.المقروءةالإعلاموسائلفيمتكررة

شيعتقد.الشركةسمعةتعزيزأوتكوينفيالمعساعدة

أصلإعلانسماعهمأوأضاسارؤيةزادتكلمابأنهالمعلنون

أ!سلعة.اشراءفىرعبتهموللإعلانتقبلهماحتمالزاد

الإعلانابتداع

إعلانشركاتالتجاريةالشركاتمعظمتمستأجر

وفي.الختلفةالإعلامولممائلفيوعرضهاإعلاناتهالتصميم

حملةمنجزءاالفرديةال!علاناتتشكلال!حوالمعظم

لزيادةمنظمجهدالإعلانيةوالحملة.واسعةإعلاني!

عبرتكونماوعادةأشهر،أحدةيستمرأنيمكنالمبيعات

لحملةالتخطيطوعند.واحدةإعلاميةومميلةمنأكثر

نأويم!ش.الحملةأهدأفءلمحديدالبدايةفييتع!تإعلانية

عيرهاعلىالسلعةتفوقإثباتمحاولةالحملةهدفيكون

يأتحقيقأوالشركةصورةتحس!!أو،المشابهةالسلعمن

أيضاتقومأنكذلكالإعلانشركةوعلىآخر.هدف

الماسمنالفئةتلكبهاويقصدالمحتملةالسوقبتحديد

إليها.الإعلانسيوجهوالتيللسلعةاممتعمالهاالمرجح

للمالتقديراتهاوضعالإعلانشركةعلىيجبوأخيرا

الإعلانية.الحملةلتنفيذاللازمينوالوقت

الكبرىوالإعلانالدعايةشركاتماتقوموعادة

كافةلتنفيذالختلفةالإداراتفيهتمثلفرلقبتشكيل

علىالنموذجيةالإعلانشركةوتحتويما.شركةإعلانات

وإدارةللإعلاموإدارةللإبداعوإدارة،للبحثإدارة

الحساباتمديرأوالعملاءعلاقاتمديرويكون.للإنتاج

إعلاناتوإدارةتخطيطعنتامةمسؤوليةمسؤولأ

الاتية:الرئيسيةالخطواتيشملالإعلانوابتداعالعملاء.

الإبداعيالعمل3-الإعلانوسيلةاختيار2-البحث-أ

.للإنتاجا-4

منتجميعهايتمالتيالمعلوماتتعد.البحث

الخاصةالقراراتمنللعديدالأساسهيالمستهلكين

الفئاتتحديدعلىالإعلانوكالةتساعدفهي.بالإعلان

الإغراءاتشكلتحددكما،الإعلانإليهايوجهالتي

الخاصةالبحثإدارةوتقوم.الإعلانووسيلةالمستخدمة

التسويقأبحاثمؤسساتأوالعميلأوالإعلانبوكالة

.البحوثهدهبإعداد

عنمعلوماتجمعإلىتهدفالتسولقأبحاث

المعلنونويحصملبالشراء.المتعلقةوعاداتهمالمستهلكين

،المسوحاتإجراءطريقعنالمستهل!صينمنالمعلوماتعلى

المعلوماتهذهوتساعد.المقابلاتوإجراءوالاستبانات

سلعهم.لعرضأسسبلاأفضلاختيارعلىالمعلنين

يشتريلماذا:العسؤالعنالإجابةتحاولالدوافعأبحاث

بتجميعالدوافعباحثوويقوم؟معينةمنتجاتالجمهور

أساليبفيهايستخدموناكتىالمعايناتمنمعلومات

.والاجتماعالنفسعلماءابتدعها

فيالإعل!مإدارةءأ!طيقوم.الإعلانوسيلةاخ!جار

حيثمنالختلفةالإعلاموسائلبمقارنةالإعلانوكالة

الوسيلةيحددونثمومنوتركيبته،المتو!الجمهورحجم

يريدونالتىالأسواقإلىللوصولالأنسبالإعلامية

غزوها.

الجانبالمبدعالعمليكونأنيحتمل.المبدعالعمل

وكالةفيالإبداعإدارةوتصنع.الإعلانيةالحملةفيالأه!ا

بتصميموتقومالإعلانيةالحملةوفكرةتفاصيلالإعلان

الفردية.الإعلانات

المكتوبةالمادةناسخويعدالمطهبوعةالإعلاناتزفى

الرسامفيهيقومالذيأ!قتافيالإعلاننسخةأومادة

الذيالتخطيصالرسمهووالتصميم.التصميمبإعداد

التوضيحية.والرسومالنصمكانيبين

باعداديقومالذيهوالمحررفإنالمذياعإعلاناتفىأما

وأإلمبيعاتلترودرسالةعلىيشتملأنيمكنالذيالنص

خلفية.موسيقىأوصوتيةمؤثراتوربماحوار

يقومبينماالنصالمحرريضعالتلفازيةالإعلاناتوفي

منسلسلةوهى،الأحداثلوحةبتصمي!الرسام

ثم،الإعلانيللعملالمشكلةالاحداثتبرزالرسومات

إخراجتوجيهاتفيهاويضمنالنصمعالقصةلوحةتدمج

.الإعلايالفيلما

الإعلانوكالةفيال!نتا!إدارةتقوم.الإخراخ

والتلفاز.المذياعوإعلاناتالمطبوعةالإعلاناتبإخراج

المطبوعةالإعلاناتإعدادفيالإنتاجإدارةوتستعين

تقومإذ،التخطيطيةالفنونفيمتخصصةبمؤلسسات

للنصالطباعةألواحوتجهيزالكاتبةالالةعلىالنصبكتابة

لقراءةمذيعينالإنتاجإدارةوتختارالمصاحبةوالرسوم

شريطفيالإعلانيسجلثمومن،المذياعفيالإعلانات

التسجي!!.قاعة!ا!ل
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خدماتالإعلانوكالةتستأجرالتلفازإعلاناتوفي

بعدالإعلانيالفيلمويدمج.بصريةشرائطأومنئأفلام

إدارةوترسل.تحريرهشمذلكوبعدالصوتمعتصويره

شبكاتأومحطاتإلىللعرضجاهزاالفيلمالإخراج

الهواء.علىيبثحيثالتلفاز

الإعلانتأثير

هذاويتطرق.الحياةنواحىشتىعلىالإعلانيؤثرقد

والاجتماعيةالاقتصاديةالإعلانمؤثراتلبعضالقسم

والسياسية.

فيبارزادوراالإعلانيؤدي.الاقتصاديةالتأثيرات

بوصفهالمستهلكينإلىالمنتجينمنالسلعتوزيععملية

بمنتجاتهم.المستهلكينلتعريفللبائعينفعالةومميلة

بئعلىالمصافيأصحابيساعدالإعلانفإنوبالتالي

منتجاتهم.

منالاقتصاديالنموفيكذلكالإعلانويساهم

أيضايساعدكما.جديدةسلعلشراءالجمهورتحفيزخلال

تطويرعلىطائلةأموالآينفقونالذينالمصانعأصحاب

الأمر،بسرعةلسلعهمأسواقإيجادفيجديدةمنتجات

زمنيةفترةفيذلكتكاليفاسترجاعمنيمكنهمالذي

بيععلىالمنتجينلمساعدةالإعلانيتوفرلمولو.قصيرة

.المتطورةالجديدةالبضائععددلقلسلعهم

الأموالمنكبيراقدراأنالاقتصاديينبعضويرى

هؤلاءويحتج.مهدرةأموالهيالإعلانعلىتنفقالتي

إلىببمساطةالمستهلكينتقودالإعلانكثافةبأن

تبديلوأن.أخرىتجاريةعلامةاستعمالعنالانصراف

زيادةفييساهمأنيمكنالتجاريةالعلاماتا!متعما!

فيإيجابيأثرعليهيترتبلاولكنمعينةشسركةأرباح

ككل.الاقتصاد

بيعسعرإلىالإعلانتكاليفالمعلنونويضيف

السلعةسعرمنيزيدأنيمكنالإعلانفإنوهكذا،السلعة

يساعدأخرىحالاتفيولكن.الأحيانبعضفى

ديزيادةنشوءطريقعنالأسعارخفضفيالإعلان

الكبيرالحجماقتصادياتيتطلببدورهوهذاالسلعةطلب

المنخفضة.التكلفةذاتالإنتاجفي

إسهامأهميكونربما.الاجتماعيةالتأثيرات

الجماهيرية.الاتصاللوسائلدعمهللإعلاناجتماعي

التجارية.والمذياعالتلفازتكاليفكافةيغطيفالإعلان

وبرامجترفيهيةبرامجرؤيةللمشاهدينالإعلانويتيح

ثلثيأيضاالإعلانيغطيكما.مقابلدونإخبارية

الإعلانفبدون.والمجلاتاليوميةالصحفتكاليف

أعلىأسعاردفعوالمجلاتالصحفقارئعلىسيتعين

عنالتوقفإلىالمطبوعاتمنالعديدولمستضطر

.اللإصدار

الإعلانعلىتعتمدالجماهيريةالاتصالوسائلأنوبما

سيطرةللمعلنينتكونأنيتوقعونالناسمنالكثيرفإن

والمجلاتاليوميةالصحفوتمتلك.الإعلامولممائلعلى

تسمحلافإنهاوعموما.والإعلانللتحريرمنفصلةإدارات

المطبوعة.التحريريةالمادةعلىبالتأثيرللمعلنين

نشرفيتترددلاالمطبوعاتمنالعديدفإنذلكومع

معلوماتنشرأحياناوترفض،المعلنينعنإيجابيةمعلومات

علىالاعتمادأنالتجاريالتلفازنقادويرى.عنهملمسلبية

وتحاولالتلفاز.برامجنوعيةهبوطفىيتسببالإعلان

حتىالمشاهدينمنممكنعددأكبرجذبالتلفازمحطات

نأالنقادويرى.عاليةبأسعارالإعلانوقتبيعمنتتمكن

ترفيهيةبرامجلعرضالتلفازيةالمحطاتيدفعالسببهذا

الثقافيةالبرامجحسابعلىمفرطوبشكلعامة

واللإخبارية.

أساليبباستعمالالإعلانالنقادمنالعديديتهم

يرغبونأولايحتاجونهاسلعبشراءالناسلإقناعلفسية

علىالناسإجبارمقدورهمفىليسبأنهالمعلنونويردفيها.

الحريةكامللديهمالكباروأنفيها،يرغبونلاسلعشراء

ذلك،ومع.لايرغبونوماشرأئهفيمايرغبوناختيارفي

خاصبشكليؤثرالإعلانأنعلىالختصينمعظميجمع

الخبرةيفتقدونالحالبطبيعةفالأطفال.الأطفالعلى

.الإعلانفيجاءماعلىللحكماللازمة

السياسيالإعلانيحظلم.السياسيةالتأثيرات

عامحتي-الإعلانيةاللوحاتباستثناء-واسعباهتمام

أيزينهاوردوايتقادعندماالمتحدةالولاياتفىأم529

السياسيونوليسالإعلانفمديرو.بنجاحالاثتخابيةحملته

الانتخابية.أيزنهاورالرئيسحملةأدأرواالذينهم

منسيلاالغالبفيالانتخابيةالحملةشملتوقد

التلفاز.فيعرضهاتمالإعلانات

مهمادوراأم529عاممنذالإعلانمديروولعب

إضافة.البلدانمنالعديدفيالانتخابيةالحملاتفيمتزأيدا

الانتخابيةللحملاتبارزةسمةالإعلاناصبحذلكإلى

والمحلي.القوميالمستويينعلىالعامةالمناصبلشغل

لمثلاستعمالهعلىالسياسيللإعلانالرئيسيالنقدوينصب

فىالقصيرةالرسائلهذهتركزإذ.الإعلانيةالرسائلهذه

الإفراطإلىوتنزعالمرشمحصورةتلميععلىالأحيانمنكثير

المرشحينعلىالنقادويعيب.الأساسيةالقضاياتبسيطفى

المستخدمةبتلكشبيهةلأساليبباستخدامهمأنفسهمبيع

الذيالمرشحأنهوالاخروالانتقاد.تجاريةلسلعالترويجفي

الفوزفيفرصتهتكونلحملتهالإعلانفيطائلةأموالأينفق



لإعلانا892

يعتبروغيرهاالأسبابولهذه.منافسيهبقيةفرصةمنأكبر

.الدولمنكثيرفيقانونيغيرالسياسيالإعلان

للأموالالأقصىالحدالقانونيحددأخرىدولوفي

المرشحينإعلاناتمننوعأيعلىصرفهايجوزالتي

السياسيين.

تاريخيةنبذة

المتاجرعلىالخارجيةأيلافتاتاأنالمؤرخينمعظميرى

أ!ذءا-أجابليونااممتخدمفقد.الإعلانأشكالأولهي

أطدعايةكهدهلاشتات-أمحرالىلاالآنيعرففيماعاشوا

الإكريقوضعكما..مث0003عاممنذوذلكلمتاجرهم

ولما.متاجرهمحارخ!إعلانيةلافتاتوالرومانيونالقدامى

ا!متعملفقدقليلاالقرأءةيعرفونالذينأضاساعددحان

وأ،الصلصالأو،الحجارةعلىالمنحوتةالرموزأضجارا

،المثالممبي!فعلى.المكتوبةاللافتاتعنعوضاالخشب

محلإلىوالحذاءالحداد،مح!طإلىالحصانحدوةترمز

ية.حذلبنصا

يجوبونمنادينباستئجارأخجاراقامالقديمةمصروفي

حدزد:شي.وبضائعهمسفنبهيماوصوأ!عنمعلنينالشوارع

فيمتفشيةالمنادينظاهرةأصبحتالميلاديالعاشرالقرد

التجاريستأجره!اكانهؤلاءر.الأوروبيةالمدنمنكثير

سلععنفكرةوإعطائهممتاجرهمإلىالعملاءلإرشماد

المتجر.وأسعار

اخترعأم044عامحوافيفى.الطباعةاختراعتأثير

وقد.المتحركةالطهباعةحروفجوتنبرججوهانسالألمانيا

الموسع،الإعلانأشكالأولظهورإلىاختراعهأدى

و!!راتدا!ر،الموزعةوالإءناتالمطبوعةكالملصقات

كاكستونوليماأخرجأم472عا!وفي.اليوميةالصحف

إعلانأول-إنجلترافيمرةلاولالطباعةأدخلالذي-

ال!شائص!أبوابعلىتثبيتهتمملصقوهوإنجلترا،فيدعائي

.المكتباتفيكتابطرحعنيعلن

عامإنجلترافيمنتظهمةمطبوعةصحيفةأولوظهرت

الشاليةالسنواتوفي.أسبوعيةصحيفةوكانتأم622

أصبحال!نجليزية،الصحفمنالعديدإصداربدءومع

الصحف.لكافةالرئيسيةالسمةهوالإعلان

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيظوتالفترةهذهوفي

يأالحقائقتعرلمالتيالإعلاناتمنالعديدوإنجلترا

معلعهم.علىالإطراءفيأ!نيغاكانوافالمعلنون،اهتمام

وصفةشطلبلادواءعنالإعلانفإن،المثالممبيلوعلى

الأمراضر.ح!افةيشفيأنهيدعى،كانطبية

ظهورهابدايةفي.والإعلانالدعايةوكالاتظهور

وسيطة،شركاتتعم!!والإعلانالدعايةشركاتكانت

بسعرمساحاتالصحيفةمنتشتريكانتأنهاأي

.الإعلانفىترغبالتيللجهاتبيعهاتعيدثممخفض

مصمميتستأجرأوبنفسهاالإعلانالمعلنةالشركاتوتعد

.بإعدادهللقيامإعلان

وولدهأيردبليو.إنوكالةبدأتام875عاموفي

في-فيلادلفياولايةفىمقرهاأمري!جةإعلانوكالةوهي-

وظفتفقدتدريجيا.للمعلنينالإعلانيةخدماتهاإبراز

إعلانيةحملاتونفذت،ورسام!تمحررينالشركة

وولدهأيردبليو.إنأصبحتوه!صذاأحملائها.مت!صاملة

حديثة.إعلانأ!ةشازأ!أو

منذالعالماأنحاءمختلففيالإعلانتناميصاحب

للممارساتانتقادالعشرينالقرنفيالخممسينيات

الأساليباستعمالعلىالنقدأكثروانصب.الإعلانية

فانسكتابأصبحأم579عاموفي.الإعلانفيالنفسية

رواجا.الكتبأكثرالخفاءفيالملؤثرونوالمممهلاكارد

المعلنةالجهاتاستخدامإثباتحخابهفىلا!!اردحاول

ضروريةغيرسلعشراءعلىالناسلحم!نفسيةلأساليب

الخفاءفيالمؤثرونالتعبيروأصبحتماما.يجهلونهاالأسباب

الإع!نبصناعةمرتطا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الراديوشا!أ!داحاتأ

الصحيفةالعاماشأياستطلاع

احسيسمااصناعةاصسوقالحوت

العامةالعلاقاتالريديةأطلماتاتحارة

التحاريالإعلاندناضلمارا

المجلةالمستهلكحماية

الملصقالسياسيةالدعاية

الموضوععناصر

الإعلانوسائل-أ

أصح!ا

التلفار!

ايباشرالمريدخ

عمالمديا

الإعلانأساليب-2

الأساسيةاطماشدات-أ

الاشكباهاللاشتةالعماوينب

راتالمشا-ج

العيالىلتحهادات-د

الإعلانابتداع-3

المحت

الإعلانوسيلةاحتيار!

الإعلانتأثير-4

الاقتصاديةالتأتيرات

لاحتماعيةاثيراتاضةا-!

السيا!يةالتأثيراتج

المجلات

الخارجيةاللافتات

الأخرىالإعلانوسائل

اصسلعةاشخصيات

السلعمقاردة

التكرار

المبدعاممعمل

الإحراج
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تاريخيةنبذة-5

الطباعة.اصاعتأفي-أ

.والإعلانالدعايةوكالاتظهور-ب

أسئلة

؟العيانلتحهاداتما-أ

للمعلنين؟التسويقأبحاثتوفرهاالتيالمعلوماتنوعما-2

المؤرخين؟أغلبرأيفىالإعلادأشكالمنشكلأولما-3

السياسى؟للإعلانالموجهالرئيسيالسقدما-4

!عإعلانومسيلةبوصفهاالمجلاتبهاتتفوقالتيالمزايااذكر-5

اليومية.الصحص

؟الا!ستعمال!يالخفاء(في)المؤثرونعبارةدخلتكيف6

فيهاأعلنتالتيالتاريخيةالوثيقةالاستثلالإعكلان

التاجعناستقلالهابأمريكااشبريطانيةالمستعمرات

فىالقرارهذاالمستعمراتمندوبوتبنىوقد.البريطاني

ومنذ.أم776عاميوليومنالرابعفيالثانياجتماعهم

تأريخاباعتبارهالتاريخبهذاالاحتفاليجريالحينذلك

الأمريكية.المتحدةالولاياتلميلاد

تاريخفىالوثائقأهممنالاستقلالإعلانوثيقةوتعد

التيالأسبابعنمتناهيةببلاغةعبرتإنهاإذ،البشرية

التاجعناممتقلالهاإعلانإلىالمستعمراتدفعت

مسؤولةالبريطانيةالحكومةالوثيقةاعتبرتوقد.البريطاني

حقوقاالناسلكلأنأوضحتأنهاكما،كثيرةمفاسدعن

حكومةبأيةيطيحواأويغيرواأنفيحقهمفيهابما،معينة

شهيرتينفقرتينعلىالإعلانويشتمل.حقوقهمتسلبهم

فيهما:جاء

جميعاالناسإن:بديهيةالحقائقهذهنعتبر"نحن

لايجوزبحقوقحباهمخالقهموإن،متساوينخلقوا

والحرية،،الحياةحقالحقوقهذهمنوإنعليها،الافتئات

".اسمعادةوراءوالسعي

الحكوماتأنشأتفقد،الحقوقلهذهتأمينا"وإنه

".المحكومينموافقةمنالعادلةسلطاتهامستمدة

الإعلانحواهاالتىالأفكارأخذت،الحينذلكومنذ

أرجاءجميعفيللحريةالمحبةالشعوبمعظمفيتؤثر

العالم.

يدبالخلافبدأ.الإعلانإلىأدتالتيالأحداث

إجازةقبلوبريطانيابأمريكاالبريطانيةالمستعمراتبين

سكاناحتجفقد.سنواتعشرمنبأكثرالإعلان

أنهمغير،شكوىبدونالضرائبنظامضدالمستعمرات

لأناستعدادعلىليمستالبريطانيةالحكومةأنوجدوا

.المستعمراتعلىقبضتهاترخي

جميعمنمندوبوناجتمع،أم774عاموفي

وعقدوابفيلادلفيا-جورجيامستعمرةماعدا-المستعمرات

الحكممنأكبربقدرمطالبهمولتعزيز.الأولالقاريالمؤتمر

عنالمستعمراتتمتنعأنعلىالمندوبوناتفق،الذاتى

ولايشترونلهافلايبيعونبريطانيا،معالتجاريالتعامل

منها.

الدعوةفكانتبسياستها،تمسكتبريطانياولكن

بمبنىالمستعمراتواجتفمندوبو.الثانيالقاريللمؤتمر

بقاعةحاليا)وتعرففيلادلفيافيالتشريعيألمجلس

الحربوكانت.أم775عاممايو01فى(الاستقلال

فىالقاريالكونجرس

إعلادأجازفيلادلفيا

فىلفيلادلفياالاستقلال

.أم776عاميوليو4
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س!صانبينبمعاركبدأتقدوقتئذأمريكافيالثورية

البريطانية.والقواتماساشوسيتسمستعمرة

الداعيةالحركةإيقاعتسارع،ام776عامفي

بينتوماسالمولدالإنجليزيالكاتبألهبفقد.للاستقلال

حجخافيهقدمإذ،السليمةالفطرةالمثيربكتابهالحركة

نأكمابحريتها.البريطانيةالمستعمراتمطالبةتدعمدامغة

صمويلمعتتفهتأخذتالأمري!ج!تمنمتزايدةأعدادا

أمريكا"أليعستقائلا:تساءلالذيالغيورالوطنيأدأمز،

؟".الاستقلالهذالانعلنإذنفلماذاسلفا؟مستقلة

من،ليهنريريتشاردتقدم،ام776يونيو7في

هذه"إنفيهجاءالكونجرسإلىقراربمشروعفرجينيا،

تكونأنويتعين،مستقلةحرةولاياتالمتحدةالمستعمرات

لصياغةتصولمجاأممونجرساأجرىيونيو،01وفي"كأك

المستعمراتمندوبوليتدارسهالاستقلالإعلانمسودة

ال!صنجرسوطلب.لىقدمهالذيالقرارمشروعفيوليبتوا

.الإعلانمسودةيصوغانجيفرسونتوماسإلى

وفى.لىمشروععلىأحصنجرساوافقيوليو،2وفى

لإعلانالنهائيةالمسودةالكونجرسأجازيوليو،4

.الامشقلال

بوصفه،هانكوكجودقعليهوقعالذيوطئالإعلان

فناءفيكبيرحشدمسامععلىوقرئ،للكونجرسرئيسا

وقع،أغسطس2وفىيوليو.8فىالتشريعيالمجلس

منصورةكانتورقيةمخطوطةعلىالكونجرسأعضاء

.اللإعلان

علىعبرأنهفيالإعلانأهميةت!صمن.الإعلانأهمية

فييختمركانماوأظهر،الوطنيينأفكارعنرائعنحو

العدالةعنأفكارمناشمانذلكفلاسفةمختلفأذهان

الإنجليزيالفيلسوفهؤلاءومن.والسيام!يةالاجتماعية

بلاغةمنيتضمنهكانبماالإعلانفإنكذلك.وكصن

يحفزأنواستطاع،الأمريكيينقلوبشغافمستلغوية

أكثرحكوماتهممنيجعلوالكيأوروبافىالناس

الشعوبمنكثيرالمشفادت،السنينمروعلى.ديمقراطية

فيالإعلانبهاصيعالتيالمعبرةاللغةمنالناضشةالحد!ة

الهيمنةعنبالاستقلالمطالبتهاأممبابعنالإفصاح

الأجنبية.

بدارالأصليةالورقيةالإعلانمخطوطةوتوجد

معروضةوهى.سي.ديواثشطنفيالقوميةالسجلات

المتحدةالولاياتدستورهما،اخريينتاريخيتينوثيقتينمع

.الحقوقووثيقة

،لوك؟الاستقلاليوم؟القاريالكونجرس:أيضاانظر

الثورة،توماسبين،بمتاريخ،المتحدةالولايات؟جون

لأمريكية.ا

.الإعلانانظر:المبالت!ر.البريديالإعلان

انظر:.الإئسانلحقوقالعالميالإعلان

.دالعالمىالإعلان،الإنسانحقوق

التطويب.انظر:.القداسةإعلان

-9101هـ،476-41)0الشنتمريالأعلم

عيسى،بنسليمانبنيوسفالحجاجأبوأم(.830

مشهوروراويةلغويعالم.الشنتمريبالأعلمالمعروف

بهلقب،لقبهوالأعلم،الأندلسعلماءمنكبيرونحوي

الشنتمريأماواسعا.شقااحليااالشفةمشقوقكانلأنه

)بالبرتغالشنتمريةفيهولدالذيموطنهإلىنسبةفهى

وإشبيلياشلببينفيماالبحرعلىتقعمدينةوهي(الان

الذيبلدهفيالأولتعليمهتلقىولعلهالأندلسغربى

قرطبةإلىرحلهـ،433سنةوفى"شنتمرية".فيه:اصد

النحوعلممنبعدفيمابهماتميزعلمائهاعنوأخذ

شلب،إلىرحلذلكوبعدالأشعار.وروايةواللغة

محمدالوزيرفيهاعليهدرسوممنفيها.التدريسوتولى

إلىمتجهاشلبغادرثم.السنصغيروهوعماربن

العلموموطنحضارةمدينةيومذاكوكانتإشبيليا،

الذيعبادبنالمعتضدببلاطالتحقوفيهاوالعلماء.

المعتضدبهفاثربالاداب،وعنيوالعلماء،بالعلماحتفى

ابنهفعلوكذلكالمعتضدلولدمعلمافصار.ولده

يغادرولم،لولدهمدرسمافجعلهالأعلممعالمعتمد

بصرهكفوقدبإشبيليا.ماتأنإلىعبادآلالأعلم

حياته.آخرفى

شميوخهمنثلاثةذكرعلىترجمتهمصادرتقتصر

منهائلاكماعليهمدرسحيث،بقرطبةعنهمأخذالذين

كتابأبنيةكتاب،سيبويهككتابوالنحو،اللغةكتب

العامة؟لحن،المصنفوالغريب،الكامل،للزبيديسيبويه

السكيت،لابنوالألفاظ،المنطقإصلاح،القالينوادر

وشعر،الكاتبوأدب،الحرانيعبيدلابيوالأمثال

ذلك.وغير،الستةالشعراء

الإفليليابنشميخهساعدأنهمنزلتهعلومنبلغوقد

تصدرعودهواشتدادنضجهوبعد.المتنبيشعرشرحفي

عنمروياتهعنهوروواأجلاءعلماءعنهوأخذ،للتدريس

والأشعار،اللغةوفقهوالضبطبالحفظتميزوقد،شيوخه

النحو.بشواهدوالبصيرةالروايةوإتقان

والنحو،اللغةوكتبالشعردواوينروايةبكثرةتميز

وللأعلم.كاملةشيوخهعنروايتهسلسلةيذكروكان

عليه.عبادآلبفضلاعترافهبعضهافيسجلأشمعار
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كتابتفسيرفيالنكت:الأعلممؤلفاتومن

كتابشواهدفيهشرحبمالذهبعينتحصيل؟سيبويه

الستة.الشعراءأشعاروشرح،سيبويه

الكريمالقرآنسورمنالأعلىسورة.سورةالأصكلى،

.والثمانونالسابعةالشريفالمصحففيترتيبها.المكية

لورودالأعلىتسميتهاوجاءت.آيةعشرةتسعاياتهاعدد

.السورةمفتتحفيالصفةهذه

صفاتوبعض،العليةالذاتأمرتعالجالأعلىسورة

وتتحدث،والوحدانيةالقدرةعلىوالدلائلوعلاجلالله

وتيسيرعلي!الرسلخاتمعلىالمنزلوالقرآنالوحىعن

أهلبهاينتفعالتيالحسنةالموعظةوتورد،عليهحفظه

.والإيمانالسعادةأهلمنهاويستفيد،الحيةالقلوب

خلقالذيوعلا،جلالدهبتتريهالكريمةالسورةابتدأت

رحمة،والنباتالعشبوأخرج،فأحسنوصور،فأبدع

الرسولوانعست،والقرانالوحيعنتحدثتثمبالعباد.

حفظهوتيسيرالمجيدالكتابهذابتحفيظهبالبشارةعد5!

منيستفيدالذي،القرآنبهذابالتذكيرأمرتثم.عليه

ببياناسمورةوختمت.المتقونبهديهوكعظ،المؤمنوننوره

بصالحوزكاهاوالاثامالذنوبمننفسهطهرمنفوز

.الأعمال

القرانايات)ترتيبالكريمالقرآ!أيضا:انظر

الكريم.القرانسور(بموسوره

أبو،المودوديانظر:.المودود!الأعلىأبو

الأعلى.

جمئالمنتجينيمارسهاالتيالأنشطةمجموعةالأعكمال

بينالمنتجونهؤلاءيصنف.والخدماتللبضائعالتجاريين

إلىواحدشمخصيمتلكهاصغيرةمحلاتأصحاب

كلمةتطلقوقد.المساهمينالافيملكهاضخمةمنظمات

أعمالمثلمعينةخدمةأوإنتاجمنتجيعلىالأعمال

التأمين.أعمالأووالتسليةالترويحأعمالأوالملابس

.الفرديالمشروععلىأيضاالتجاريالمشروعيطلقوقد

وتوفر،الناسحياةفيمهمادوراالأعمالتؤدي

أيضاوتوفريوميا.استهلاكهاشمالتيوالخدماتالبضائع

البضائعهذهشمراءمنتمكنناالتىوالرواتبالوظائفمعظم

.والخدمات

للمنتجاتضخماتنوعاالأعمالعالميشمل

ممبيلفعلىأبذا.منهابعضالانرىقدالتيوالخدمات

فيتجميعخطنتاجالسيارةأنالناسمنكثيريعتقد،المثال

فقطالنهائيةالمرحلةالتجميعخطيعدولكنما.مصنع

الشركاتهذهوتضم.شركاتعدةتستلزمطويلةلعملية

وموادوالإطاراتوالفولاذوالزجاجالبطارياتمنتجي

مثلأناسخدماتأيضاالسيارةصنعوشطلبالتنجيد.

والتشكيليينالعددوصانعيوالمهندسينالهندسيينالرسامين

والبئوأنشطةالإعلانمهنأيضاتشملكما،المعدنيين

.الأخرىالتسويق

يعتمدالتيالدولفيمهيمنادوراالأعمالتؤدي

الأعمالمديروويقررالحر.الاقتصادنظامعلىاقتصادها

يجبالتيوالخدماتالبضائعنوعيةالحرالاقتصادنظامفى

أسعارها.عليهتكونأنيجبوماإنتاجها

للأعمالالأسامصيةالمفاهيمبعضالمقالةهذهتناق!ق

.الشركاتوتشغيلالأعماللملكيةالرئيسيةوالأنماط

المشاريعودورالتجاريةالأعمالوتصنيفتركيبةولمعرفة

الصناعة.انظر:.الختلفةالاقتصاديةالأنظمةفىالتجارية

الحرةالتجارةنظامفيالأعمال

علىالحرالمشروعنظامفيالأعمالمشاريعتعتمد

حدعلىالفرديةالشركاتوداخلالاقتصادفيعوامل

الإنتاجيةالموارد-االعناصرهذهأهموتشملسوأء.

المنافسة.3-الأرباخ-2

المنشاتالإنتاجيةالموأردتمكن.الإنتاجيةالموارد

المصادرتشملوهي.والخدماتالبضائعإنتاجمنالتجارية

وضوءوالمياهالمعادنمثلالخاموالموادكالأرضالطبيعية

المالرأسأيضاالإنتاجيةالمواردتشملكما.الشمس

الأشياء،هذهلشراءوأموالهاالشركةومعداتوإمدادات

الأبحاثأيوالتقنيةالعمالةأيضاتشملكما

.للمنشأةوالعلميةالتجاريةوالابتكارات

التجاريةالمشاريعفىالإنتاجيةالمواردتعرف

ماعلىالمدخلاتوكميةنوعيةوتعتمدأيضا.با!لدخلات

بالخرجات.تسمىالتيوالخدماتالبضائعمنإنتاجهيتم

كالفنادقالخدماتأعمالتحتاج،المثالسبيلفعلى

المستخدمين.منكبيرعددعملإلىالهاتفوشركات

كما.الأراضيمنشاسعةمناطقعديدةمزارعوتتطلب

منضخمةمبالغتخصصأنالصناعيةللشركاتلابدأنه

.الخاموالموادالالاتلشراءالمالرأس

.النفقاتكلدفعبعدالمنشأةمكاسبوهي.الأرباح

شكلعلىالإنتاجيةالمواردتكاليفالنفقاتهذهوتشمل

ذلك.وغيروإيجاراترواتب

حدأعلىتحقيقتقريباالتجاريةالمنشاتكلوهدف

التجاريةالمشاريعسياساتمعظموتبنى.الأرباحمنممكن

معظمعائدالمبيعاتوتمثل.الربحىالدافعهذاعلى

أرباحزيادةالتنفيذيونالموظفونويحاول،المنشآت
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أطمستهلكين.الخرجاتمبيعاتزيادةطريقعنشركتهم

بشكلشركاتهماإدارةأيضاالتنفيذيونالموظفونويحاول

فيأسةالفعاوالمعداتالأكفاءالموظ!تاختيارويساعد.فعال

طريهتعن-الأرباحتزدادزهكذا-الإنتاجتكاليفتخفيض

أقصروفيالجهدمنقدربأقلالمهمةإتمامفيالنجاحتحقية!

ممكن.وقت

سعرعلىالتجاريةالمنشآتب!تالمنافسةتؤثر.المنافسة

علىتحافظأنللمنشآتولابدوخدماتها.بضائعهاوجودة

والحفاظالمستهلكينلجذبمعقوأسةوأسعارمواصفات

إذاماشركةمنالناسيشتريألاالمحتملومن.عليهم

هذاشراءيستطيعونأنهمأوإنتاجها،عنراض!تغيركانوا

التجاريةالمنشآتوتتنافسآخر.نم!طمنأقلبسعرالمنتج

وعنالإعلاناتمث!!عديدةأ!يصأساطريقعنمبيعاتهافي

الخاصة.والعروضالتخفيضاتطريق

لهايوجدلاالتجاريةالمشاريعمنمعينةأنماطهناك

المشاريعهذهمعظموتقدم.قلةفهماوجدواوإن،منافسون

،المثالسبيلفعلى.الناسلعامةأساسيةخدماتالتجارية

تقريباأحامةاالمنافعشركاتلكليكونالدولمعظمافي

تعملأنواحدةشركةوبإمكانمجالهافيقانونياحتكار

خدمةتقديمفيمنافسةعديدةشركاتمنأكفأبشكل

كالم!اراتالأخرىالمشاريعوتعتبرالماء.أوالكهرباءمثل

علىكميربش!س!أس!أضكااباهظةالحديديةوالسكك

الأنماطاهذهوشي.أضطاقانفمم!صىلتعملعديدةشركات

المنافسةمح!!الح!صمياالتنضم!يح!!التجاريةالمشاريعمن

الاحتكارانظر:.الجودةمقاييسووضعالأسعارتثبيتفي

والمنافسة.

التجاريةالمشار!ملكيةأنماط

فيالتجاريةالمشاريعلملكيةرئيسيةأنماطثلاثةتوجد

المشاركات2-الفرديةالملكية-1الحرالمشروعنظام

.المحدودةالمسؤوليةذاتالمؤسساتأوالشركات3-

يملكهاالتيالمشاربالتجاريةوهي.الفرديةالملكية

القراراتجميعيصنعفالمالكواحد.شخصويشغلها

ديونأيعنمسؤولآقانوناويعتبر.الأرباحكلويستلم

المشارئالتجارية.هذهعلىتترتب

صغيرماللرأسالمشارئالتجاريةبدايةالمالكيستطيع

الملكيةذاتالمشاريعمنفكثير.قليلةقانونيةوإجراءات

كمحلاتخدماتمشاريعأوصغيرةمحلاتهيالفردية

الملكيةذاتالمشاريعوتعد.التصليحومحلاتالحلاقة

ميادينفيشيوعاالأكثرالمشاريعملكيةأنماطمنالفردية

أغلبوتنتطهع.الأخرىالعديدةوالصناعاتوالبناءالزراعة

.المالرأسنفادأومالكهابموتالإنتاجعنالمشاريعهذه

يشتركونفأكثراثنينمنالمشاركةتتكون.ا!لشاركات

منهمواحدوكل.تجاريمشروعوأرباحمسؤولياتفي

.المشروعديونجميععنمسؤول

العملمقدارتحددقانونيةاتفاقيةالشركاءيوقعقد

بهيحساهمأنشخصكلعلىيجبالذيالمالورأس

منكثيريستمث!!،الغالبوفي.لهالخصسصةاللأرباحونسبة

أكثرمشارئشاريةوإدارةأ!ضرمالرأسجمعأسشركاءا

عبارةهيتقريباالمشاركاتكللكن،.الفرديالمالكمن

وجهعلىالمشاريعهذهوتنتشر.صغيرةمشاربشاريةعن

بالتجزئة.والبيعوالطبأغانونواالمحاسبةفيالخصوص

طريقعنأومشتركةاتفاقيةطريقعنالمشاركةتنفضوقد

الشركاء.منأيانسحاب

.المحدودةالمسؤوليةذاتالمؤسساتأوالشركات

ويملكهاقانوناأنشئتتجاريةعاتمشررهير

(.الشركةفىأسهمااشترواالذين)الناسالمساهمون

بعضعلىمطلوبةالمساهصنأغلبيةموافقةتكونوقد

وقد.التجاريةالعملياتعلىتؤثرالتيالكبيرةالقرارات

الماليالسهمعلىكإيرادالمساهمينعلىالأرباحتوزع

وتعد.التجاريالمشروعفياستثمارهايعادأو

يملكهاالتيالتجاريةالمشروعاتمنأكبرالشركات

شركاء.أوأفراد

وتشغيلإنشاءمنأصعبالشركةوتشغيلإنشاءيعد

علىتقومالتيأوالفرديةالم!جةذاتاطشر:عات

نألابدعديدةقانونيةمتطلباتهناكالأن،المشار!صات

فيدستورهاوتنقيجعالشركةتسجيلمنلابدإذ.تتحقة!

أوقاتفىالاجتماعاتعقدمنولابد،حكوميمكتب

لكلسجلاتوحفظموظصن،تعيينومن،محددة

.ال!حداث

شعركاتعادةهيحجماال!صغروالشركات

بيعهايمكنولاالناسمنقليلعددأسهمهايملكخاصة

كعملالخاصةالشركاتتع!ل،الواقعوفي.العامةإلى

منوالعديد.قانونيةصبغةتحملالتيالمشاركة

تصدرعامةشركاتهيحجماالأكبرالشركات

رأسفيالمساهمةالناسعامةفيهاتناشسدتمهيديةنشرات

فيالعامةالشركةأسهمبئوشسراءويمكن.المال

منكللموافقةالشركةقراراتوتخضع.الماليةالأ!عواق

والمديرين.الأسهمحاملى

أنماطمنغيرهادونألمماسيةميزاتثلاثوللشركات

منالمالرأسرفعيمكنأولآ،.أضجاريةاالمشاريعملكية

الأسهمحاملوالملاكيتحملثانيا،.الأسهمبيعخلال

يخسرلا،ديونفىالشركةوقعتفإذا.محدودةمسؤولية

العملياتإنثالثا،فيها.استثمروهمماأكثرالمساهمون
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منانسحابهأوالمالكبموتتتأثرلاللشركةالتجارية

الشركة.

وامتدادحجمفيكبيراتفاوتاالشركاتتتفاوتقد

شركاتمنالشركاتهذهوتتراوح.التجاريةأنشطها

منصغيرقطاعإلىوخدماتهامنتجاتهاتصلصغيرة

السلعتنئمعظمضخمةدوليةمنظماتإلىالمستهلكين

معين.قطاعفيوالخدمات

عنقيادتهاوتتممعادمجهايتمالتيالشركاتتعرف

تنتجودائماالختلطة.المجموعةباسممهيمنةشركةطريق

سلعامهيمنةشعركةتملكهاالتيالمنفصلةالشركات

منالعديدتشكيلويتم.ومختلفةمتنوعةوخدمات

منالإجماليةالمبيعاتلحمايةالختلطةالشركاتمجموعة

ومنالاقتصادفيالتجاريالنشاطفىألانكماشمات

تنوعتإذا،المثالسبيلفعلى.المستهلكطلبفيالتغيرات

تستطيعنشاطاتها،فىكافبشكلالأعضاءالشركات

العملياتبعضفيخسائرهاتعويضالشركاتمجموعة

.الأخرىالعملياتبفوائدالتجارية

الشركةتشغيلكيفية

ومواقفتجارتهاطبيعةالشركةإدارةأسلوبيعكس

بنفستعملانتحاريتانمنشأتانتوجدولاإدارتها.

تنظيماتقريباالشركاتلكلفإنذلكومعتماما.الأسلوب

الأقسام3-الإدارة2-الأسهمحملة-أيشملمتشابها

المتخصصة.

قضاياعلىالأسهمحملةيصوت.الأسهمحملة

المديرينمجلسويختارونالشركةكسياسةمعينةكبيرة

الأسهمحملةيملكالحالاتمعظموفى.المنشأةلإدارة

التيالشركةأسهممنصعهمكلعنواحداصوتا

حضورالأسهمحملةمنعدديستطعلموإذايملكونها.

نألهميمكن،الشركةأسهملحملةالسنويالاجتماع

وثيقةطريقعنآخرينأسهملحملةأصواتهميخصصوا

التوكيل.تسمى

المديرينمجلسمنالشركةإدارةتتكون.الإدارة

بالغالبيةالتصويتطريقعنالقراراتإلىيتوصلالذي

أكثرأووواحداالإداريالمديريعين.المجلسرئيسويرأسه

الأعماللإدارةتفويضهميتمالذينالاخرينالمديرينمن

فقطبكاملهالمجلسحضورويتطلب.للشركةاليومية

مثلالشركةسياسةمواضيعبأهمالمتعلقةالقراراتلاتخاذ

الأسهم.وإصدارالأموالاقتراض

علىالشركةأقسامعدديعتمد.المتخصمةالأقسام

التيوالخدماتالسلعطبيعةوعلىالشركةحجم

العددذاتالشركةتحتاجقد،المثالسبيلفعلىتقدمها.

تحتاجوقد.الأفرادشؤونقسمإلىالموظفينمنالكبير

تطويرطرقلدراسةالبحوثقسمإلىالصناعيةالشركة

وفى.الموجودةالمنتجاتتحسينأوالجديدةالمنتجات

والماليةالإنتاج،منفصلةأقسامثلاثةالشركاتمعظم

والتسويق.

علىيساعدنشاطكلمسؤوليةيتحملالإنتاجقسم

قد،الصناعيةالشركاتوفيوخدماتها.المنشأةسلعإنتاج

الالاتومشغليالصناعيينالمهندسينالإنتاجقسميوظف

.المعداتصيانةوطاقم

وتنطمالمالرأسجمعوجوهكليديرالماليةقسم

تشتملوقد.الماليةالسجلاتوحفظالدفعاتواستلام

فىوخبراءحعساباتوكاتبيمحاسبنعلىهيئقه

اللإحصاء.

للمستهلكين.والخدماتالسلعبيعيعابجالتسويققسم

والأنشطة،المستهلكوطلبالاسعار،القسمهذاويقيم

وقد.المبيعاتعلىتؤثرالتىالأخرىوالعواملالتشجيعية

الإعلانفىمتخصصمينعلىالإداريةالهيئةتشتمل

العامة.والعلاقاتالتسويقوأبحاث

التجاريةللمشاريعالحكوميةالتنظيمات

اقتصادفيالتجاريةللمشاريعالتنفيذيةالسلطاتتقرر

علىتعرضهاالتيوالخدماتالمنتجاتنوعيةالحرةالتجارة

والأسعارالتشغيلإجرأءاتتنظيموتستطيع.المستهلكين

تكونأنيجبولكن،منشآتهمأرباحلزيادةمحاولةفى

وتشمل.الختلفةالمجالاتفىالحكوميةمإلضوابطمتوافقة

والسلامةالصحةتنظيماتأ-الضوابطهذه

تنظيمات3-العامةبالسياسةمتعلقةتنظيمات-2

والدمج.ألاحتكار

هدهتصميميتم.والسلامةالصحةتنظيمات

والمستهلكينالشركةموظفيرفاهيةلضمانالتنظيمات

فيالعملشمروطالتنظيماتهذهبعضوتتناول.والمجتمع

علىقيوداالقوانينهذهمثلوتشمل.التجاريةالمشاريع

علىالمحافظةأجلمنالسلامةومعاييرالعملساعاتعدد

الال!ت.

المستهلكين.والسلامةالصحةتنظيماتبعضتحمي

المتطلباتووصفالنظمإيجادبينالقوانينهذهوتتراوح

التجميل.ومستحضراتللأطعمة

آثارالأخرىوالمسلامةالصحةتنظيماتتتضمن

تضع،المثالممبيلفعلى.البيئةعلىالتجاريةالعمليات

ومنالمياهتلوثكميةمنللحدمعاييرالحكوماتبعض

والأنهارالبحيراتفيالسامةالكيميائيةالخلفاتإلقاء

.والجداول
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بعضتتعارضقد.العامةبالسياسةالمتعلقةالتنظيمات

لمجتمالأخلاقيةالمعاييرمعالمنتجاتأوالتجاريةالممارلممات

بحزمالتجاريةالمجالاتهذهضبطيجببأنهأفرادهيقررما

الدولمعظمفييوحد،المثالسبيلوعلىمنعها.حتىأو

منمعينةوبئأنواعبالشرفالمتاجرةضدقوانينالغربية

بيععلىالقيودأيضاالدولبعضوتضع.الخدرات

أعحولية.اوالمشروباتالناريةالأسلحة

التجارةنظامفىتوجد.والدمجالاحتكارتنظيمات

علىواحدةشركة)سيطرة(احتكارلمنعضوابطالحرة

تزولوبالتالي،معينمجالصىالتجاريةالأعمالكل

لأنهفيهمرغوبغيروضعاهذايكونو!عوف.المنافسة

لسلئرخدماتالوحيدالممولهيالشركةكانتإذا

فرضعنالشركةيوقفشيءهناكيكونفلنمعينة

تتحققأنيجب!ذاولمئالممستهل!ن.علىعاليةأسعار

شركاتأضشكيلأصشركاتادمجعندمعينةشروط

.كبرى

علىالأحرىاالتنظيماتتؤثرقد.الأخرىالتنظيمات

أضق!اوالحويأسقلواأصرافةكاالصناعاتهذهمثل

اخلفاري.واالإذاعيأصبثواالحديديةالسككبولحماطة

علىإضافيةقيوداالحكومةتفرضقد،ذلكإلىوبالإضافة

حدوثعندأوالطوارئحالاتفيالتجاريةالأعمال

.الخطيرةالاقتصاديةالمشاكل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الأعمالمليهةأنواع

المحدودةالشركةالتعاويكة

انمترح!ة،القا!مةالألشطةالمتعددةسةالشر

الممتماركةالمحاصةشركة

الأعمالأنواع

التمويعيالمتحرالإععاء

العامالردقالتأمير

المصرفالتحزئةتحارة

المتاحرسلسلةالحسمياتالمتعددةالتركات

السوبرماركتالصناعة

الرراعيةالمتحؤولىأغدقا

المطعمأسريديةاالطلباتتجارة

الموتيلينالتعد

لشراىةلىراا

اقتصاديةعوامل

السعرالدحلوالمنادسةالاحتكار

أ!لصواالعرض!الاقتصاديةالدورةالاستهلاك

العا!لةالقوىالمالرأسالاقتصاد

لكسادانمالرنتاخال!

الاقتصاديالركودالماليالتصخم

أعمالرجال

ستورآ

()روبرتوينأ

حورخ،ديستماإ

مورتيمرحورجبلماد،

فممستسدكس،

حيسالسير،لوت

ماثيوبولتود،

!صليرس،ليردرآي

مماير،حوحهايم

لي!!،حيتس

لوأ!خ،جيتي

حولىسيسل،رودس

روكملر

مرورأإلمر،سبيري

اجمى،وسامشر

ئلة(عا)بيكرستود

لسيرالسكلير،

ئلة(عا)سيمتر

نمشهورو

يم!هر،لىشليما

هري،دفور

إلتافطهنري،فورد

جونهريقيصر،

ألدرو،كارليحي

بيرسيوالتركرايسلر،

ئلة()عاكرو!

توماس،كوك

صمويللسيرا،كولارد

برتهروي!أد،لدلا

حود،لو

بوتكا!رسميص،أسويل

توماسلسيرا،ليبتود

كولراد،هلتون

درهوا،هيور

حورح،وسومشنجها

رونآ،دوور

التحاريةالعردةأححارىاا!،تحاد

اهاشراصيعارابطة

صلةذاتأخرىمقالات

الصناعةالتسويقالموطميرشؤونإدارة

الصحاعيةأعلاقاتاالمصلحةتعارصالإعلالى

البيعفنالحكومىالتمظيمالمعلوماتإدارةألظمة

التحاريالقا!نالرأسماليةالسوقبحوت

قواننالاحت!طر،م!طدحةواالأسهمالسداتالإئتمادلطهاتة

الحكوميةالملكيةالماليةالأوراقسوقالمطالة

المقاصسوقالتحارة

المصرلية)الخدماتالمصرفان!:.البئوكأعكمال

.(نيةول!صلل!وا

الجديدالعهدأسفارمنالخامصالسفرالرسلأ!كمال

المجلدانويضملوقا.لإنجيلاستمراراويعدالنصارىعند

وأعمالالإنجيلعنوانتحتواحداعملاوالثانىالأول

هذهبكتابة-بولمم!رفيقوهو-لوقاقامحيث،الرسل

منكثيراولكن.النصرانيةالتعاليمتقولكماالقوانين

إنجيلأنمعظمهمويعتقد،ذلكصحةفييشكونالعلماء

م.85عامحواليفيكتباقدالرسلوأعماللوقا

علىتساعدمختلفةنشاطاتالسكرئاريةأعكمال

اسمكرتاريونويعمل.وكفاءةيسرفىالمكتبأعمالأداء

مهنية.أووصناعيةوحكوميةوتعليميةتحاريةمنشآتفي

المكتبوسجلاتملفاتترتيبمهامهمتشملوقد
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وفرز،والمراسلاتالتقاريروطباعةالملاحظاتوتسجيل

والقيامالهاتفيةالمكالماتواستقبالالزوارومساعدةالبريد

بالترتيبأيضاالسكرتاريينمنكثيرويقومالسفر.بترتيبات

ويجيد.المكتبإجراءاتوتنسيقوالمواعيدللاجتماعات

النصوصمعالجةأجهزةاستخدامالسكرتاريينبعض

.الأخرىالإلكترونيةوالأجهزة

أصحابعنهاسحثالتيالسكرتاريةمهاراتأما

وعلى.العملطبيعةعلىبناءكبيراتفاوتافتتفاوتالأعمال

والنساء،الرجالمنالسكرتاريةمهنةتعلمفىالرأغبين

الأعمالوإدارةالمحاسبةمثلالعلميةالموأدبعضدراسة

والطاعة،الملاحظاتتسجيلسرعةإلىإضافة،والمكاتب

وظائفوأما.بالحاسوبالبياناتإدخالفىوالجديد

فتحتاج"والطبكالمحاماةالمجالاتبعضفيالسكرتارية

.المجالاتهذهفىمتخصصةتدريباتإلى

مشغليأوآلةطابعيالعملالناسمنالعديديبدأ

تتمماوعادة.استقبالموظفيأوالنصوصمعالجةبرامج

مساعدأوتنفيذيسكرتيرأوسكرتيروظائفإلىترقيتهم

فيماالسكرتاريينبعضويرقى.إداريسكرتيرأوإداري

إدارية.وظائفإلىبعد

أوراقاستخدأمإدىبهيشارتعبيرالورقيةالأصكمال

منذوامشعمالهاالزينةأوراقتصميمعلىالناسودرج.الزينة

التيبالأوراقالأوراقهذهمعظموتصنعاسحنين.مئات

أيضاتقومالأوراقهذهتصنعالتيوالالات.الالاتتنتجها

للزينةالدقيقةالأوراقبعضأنبيد،الزينةأوراقمعظمبصنع

استخدامعلىالزينةأوراقطباعةوتنطويباليد.تصنعلاتزال

المزخرفة.والمشمعاتالخشبيةالمربعاتمثلفنيةعمليات

فرعكلفيالورقيةالأعمالمنمتباينةأنواعوهناك

والحائطوالبطاناتالغلافورقذلكفىبمافروعهامن

باليد.المصنوعوالورقواللف

أحياناالطابعونيلصقه،مزخرفورق.الغلافورق

الكتب.أغلفةظهروعلىللكتابالأماميالغلافداخل

الأولالعهدإلىالتغليفمناللونهذااستعمالويرجع

منالكتبأغلفةمعظموتصنع.الكتبطباعةلانتشار

اللونية.وتموجاتهالرخامخطوطيشبهورق

وتغطيةالأدراجلتبطينيستخدم.التبطينورق

زاهيةتصميماتذاغالباويكون،والأرففالدواليب

بمناظريزينوقدالطيور.منأشكالآويتضمن،الألوان

والصور.المشاهدمنوكيرها،ومكررةمصغرةطبيعية

للجدرانغطاءيستعملمزخرفورق.الحائطورق

مثل:أقطارعدةفىقرونعبراستخدمكما.الداخلية

القرنوخلال.الأمريكيةالمتحدةوالولاياتوفرنساإنجلترا

بطريقةالحائطورقالفنانونصمم،الميلاديعشرالثامن

غيرذلكمنيستفدولم.للبلدانطبيعيةبمناظرمزينةفنية

وإنجلترا.فرنسافيالورقهذااستعمالوانتشرالأثرياء.

القرنخلالوفي.الأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىوصدر

استعمالعلىالنالم!منكثيردأبأيضا،عشرالثامن

طباعةبطريقة،صينيةومشاهدبأثمياءمزينةجدرانأوراق

الصينية.الزخرفةعليهااطلق

ومعظمالهدايا.تغليففييستعمل.التغليفورق

شتىفيملائماتجعلهجذابةملونةأنماطذوالتغليفورق

منوغيرهاالميلادواحتفالاتالأعيادكعطلات،الحالات

زاهيةمطوعةأوراقشيوعاالأوراقهذهوأكثر.المناسبات

لتفصيلنماذجأيضاتشملوهيواحد.جانبمنالألوان

تغليفعلىالأفرادبعضدرجذلك،عنفضلاالأزياء.

الصفالإلرقيقةمثلالمعدنيةالموادمنرقيقةبطبقةالهدايا

.السلوفانأوراقأوالمعادنمنالمصنوعة

مألوفاأمراالورقهذاصنعكانيدويا.المصنعالورق

عادةالأفراديستعمل،الراهنالوقتوفي،القرونعبر

تقامالتىالأماكنلتزيينبأيديهميصنعونهاالتيالأوراق

وتستعمل.الخاصةالمناسباتمنوكيرهاالحفلاتفيها

الأشياءكالزهوربعضصنعفيكثيرأالخامالحريرأنسجة

العطلاتفىتقامالتيالمبتكرةالزيناتمنوغيرها،الورقية

الفولكوروفيالميلاد.عيدشجرةزيناتذلكفيبما

وأللدموعنقطصورةعلىخفيفةأوراقتغلف،الشعبي

.تجريديشكلأوم!،تصميمشكلفيتركبثم،العين

التقليديةالمناديلورقبتطويرواليابانيونالصينيونوقام

القطعوتنطويالتغليفأوراقمنقطعامنهاصنعوابأن

بلفأيضااليابانيونوقامفتحها.لدىكثيرةصورعلى

أوريجامي.اسمعليهاأطلقوازينةلصنعالطويلةالأوراق

سليمان.م(567-186هـ،ا84-16)الأصصت!

الحافظالكوفيالكاهلي،الأسديمحمدأبومهرانابن

أصلهمشهور.وتابعي،محدثوفقيهعالم،الإسلامشيخ

المقرئينشيخ،الكوفةفىووفاتهومنشؤه،الريبلادمن

وأبابكرة،أنسا،رأى.حديث0031نحوروى.والمحدثين

وخلق.ومجاهد،،وائلوأبى،حبيشبنزرعنوروى

كثر.وخلائق،والسفيانان،وشعبة،أبوحنيفةعنهوروى

تفتهلمسنة7.منقريباالأعمشكان:عنهوكيعقال

أمةعلىالعلمحفظ:المدينىابنوقال.الاولىالتكبيرة

قال.والأعمش،اسحبيعىإسحاقأبوبالكوفةعدطمحمد

أجودولااللهلكتابأقرأأحدابالكوفةرأيتما:هشيم

الأعممق.منحديثا

الحساسية.فرطانظر:الإعوار.
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قطر.فىبالحسرةالعيدمصلى!يكماالعيدصلاةالأداءالمسلمونيحتمعالعيد.صلاة

المسلمينأعياد

)صلاةالعبادةب!تتجمعمتصدسةأيامالمسلمدنأعياد

أ!ادةاوب!توت!جير(وتسبيحوتهلما!ونسكوصدقةوذكر

والمرحوالزينةوالملبسأصشرابواالصعامافيتوسعفيه)ما

(.المستحبةالاعمالوسائروالسرور

يعود.عادمنواشتقاقه،اجتماعفيهيومكلالعيد

.اعتادوهلأنهم،العادةمناششقاقه:وقيل.إليهعادواكأنهم

وسمي،عيدهمشهدوا:أيالمسلمونوعيد،أعيادوالجمع

تعالى:قالمجددبفرحسنةكليعودلأنهعيدا،العيد

السماءمنمائدةعليناأنزلربنااللهممريمابنعيسى)قال

خيروأنتوارزقنامنكوآلةوآخرنا،لأولناعلدالناتكون

.411:المائدة!الرازقين

العامالاجتماعمنيعودلمااسمالعيدتيميةابنقال

وأايلألعمبوعلعودأوأصسنةابعودإماعائد،معتادوجهعلى

كيومعائديوم:منهايجفأموراوهو،ذلكونحوالشهر،

تجمأعمال:ومنها،فيهاجتماع:ومنهاوالجمعةالفطر

بمكانالعيديختصوقد.العاداتأوالعباداتمنذلك

عيدا.تسمىقدالأمورهذهوكلمطلقا،يكونوقد،بعينه

اللهجعلهيومهذا"إن:الجمعةيومعنض!!كقولهفالزمان

والاجتماع.أصحاريوامسدمرواهعيدا"،للمسلمين

رسولمعالعيد"شهدت:عباسالنكقول،والأعمال

قبورا،بيوتكمتجعلواالاووئدكقولهوالم!ان!لا!".الله

تبلغنيعملاتكمفإنعلي؟علواوعيدا،قبريتجعلواولا

،اليوملمجموعاسماالعيدلفظيكونوقد(.كنتمحيث

بكرأبايا)دعهاعيئصرالنبيكقولالغالبوهو،فيهوالعمل

عيدنا(.هذاوانعيدا،قوملكلىفإن

كبيرانعيدان،ثلاثةالمسلمينعندالمشروعةوالاعياد

فيوعيد،الأضحىوعيدالفطرعيدوهما،السنةفي

عنوردفقد.أسبوعكلمنالجمعةيوموهو،الاسبوع

لأهل)كان:قالأنهمالكبنألسرواهفيماك!!اللهرسول

النبىقدمفلمافيهمايلعبونسنةكلفييومانالجاهلية

وقدفيهما،تلعبونيومانلكمكان:قالالمدينةعثةى

(.الأضحىويومالفطريوممنهماخيرابهمااللهأبدلكم

وعنديبكرأبو"دخلعنها:اللهرضيعائشةأستقا

يومالأنصارتقاولتبماتغنيانالأنصارجواريمنجاريتان

أمزاميربكر:أبوفقالبمغنيتين،وليستا:قالت.بعاث

فقالعيد(يومفى)وذلكظ!ولاللهرسولبيتفيالشيطان

عيدنا(،وهذاعيداقوملكلإنبكرأبا)ياع!الرسول

عنهاأخرىروايةوفي.البحاريصحيحفيوردصحيححديت
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جميل.وقتلقضاءوالملاع!العامةالمتنزهاتإلىالأطفالأحذبالعيدالفرحةمظاهرمن

العامة.الحدائقفىعمهمللترويحأطمالهميأخذونالعيد،صلاةالكباريؤديأنفمعدالعيد.درحةمنأيضانصيبهملهمالصغار
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العيد.قملتحهيزهالإسلاميةالدوأ!لعص!ىالاساعتادالعيدكعك

منلتوهاحرحتالتىالكعكطاولاتيتماولمصرفىالخبازينأحد

الفرد.

تغسيانجاريتانوعندي،ظ!ولاللهرمسولعلى"دض:ظلت

ودخل،وجههوحولالفراشعلىفاضطجعبعاثبغناء

اللهرسولعندالشيطان"مزمار:وقالفانتهرنيبكرأبو

يوموكانفخرجتا،غمزتهماكفلفلمادعهما.فقال،!!!

وإماكللايد،النبيسألتفإما.والحراببالدرقيلعبعيد،

خدي،وراءهفأقامني.نعمقلت؟تنظرينأتشتهين:قال

مللت،إذاحتىأرفدةيابنىدونكميقولوهو،خدهعلى

فاذهس((.قالنعم،قلتثظل

إفرادهعنونهىعيدا،الجمعةعث!الرسولسمىوقد

عنأحمدالإمامأخرجفقدالعيد،معنىمنفيهلمابالصوم

يوم)إن:يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قولههريرةأبي

نأإلاصيامكميومعيدكمتجعلوافلاعيديومالجمعة

5(.بعدأوقبلهتصوموا

عبدالعزيز،بنعمرعنحدثت:قالجريجابنوعن

يومزمانهفياجتمعضلإيهلدالنبىأنالزياتصالحوعن

فيهاجتمعقداليومهذا)إن:فقالفطرويومجمعة

ينتظرأنأحبومن،فلينقلبأحبفمن،عيدان

فليطر(.

الواجبسبيلعلىالأعيادهذهفيويشرع

وكذلكغيرها،فييشرعمالاالعباداتمنوالاستحباب

إليهاتميلالتيالعاداتمنيجبأويستحباأوفيهايباح

ع!ي!،اللهرسولأوجبفقد،غيرهفىلايكونماالنفوس

الصدقة،الفطرعيدفيبالصلاةوقرن،العيدينيومفطر

.الطعامأسبابمنوكلاهما،الذبحالأضحىعدوفي

عننهىعل!اللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيفعن

الأضحى.ويومالفطريوم،يومينصيام

عمرمعالعيدشهدت:قالعبيدأبىعنالزهريوعن

نهىعدي!اللهرسولإن:قالثم،الخطبةقبلبالصلاةفبدأنا

العيد.بكعكتمدأدلأطفالالعيدفرحة



لحممنفتأكلونالأضحىيومأما،اليومينهذينصيامعن

أبنوعن.صيامكممنففطركمالفطريوموأمانسككم،

الفطرزكاةاللهرسولفرض:قالعنهمااللهرضيعمر

والذكروالحرالعبدعلىشعيرمنصاعاأوتمرمنصاعا

تؤدىأنبهاوأمر،المسلمينمنوالكبيروالصغير،والأنثى

.الصلاةإلىالناسخرو!قبل

الذيالإنسانطبيعةمعتخفقأعيادالمسلمينفأعياد

فتشبععليهمافوإلىتحتاجمادة،وروحمادةمنشكون

وملبسومشربمأكلمنلهاتعالىاللهأباحهبماالمادةهذه

إلىالجسميحتاجكماغذاءإلىتحتاجوروح،وزينة

نأنؤمركنا:قالتعطيةأمعنالبخاريأخرجالغذاء.

نخرجوحتىخدرهامنالبكرنخرجحتىالعيديومنخرج

ويدعونبتكبيرهمفيكبرنالناسخلففيكنالحيض

وطهرته.ذلكبركةيرجونبدعائهم

.شوال؟الحجةذو،والاحتفالاتالأعياد:أيضاانظر

يأتيللاحتفالخاصةمواقيتوالاحثفالاتالأعياد

تكرمأكثر.أويومايستمروقدعام،كلمرةمعظمها

بلادوبعضالغرببلادفيوالاحتفالاتالأعيادمنالكثير

،الأرواحأوالالهةأوالقديسينأوالقادةمنالعظماءالشرق

عامأوفصلبدايةأوالحصادبمواسمتحتفلجهاتوهناك

تاريخي.حدثذكرىأوجديد

ولكن،بهيجةمناسباتوالاحتفالاتالأعيادومعظم

الكباريتوقفقد.التوبةوطلبالحدادعلىبعضهاينطوي

ويلزم،والاحتفالاتالأعيادبعضأثناءأعمالهمعن

استعراضفيهيظوباليابانكيوتوفىالشنتولطائفةدينياحتفال

م.866عامالاحتفالبدأ.ممصاتذاتضخمةلعربات

903والاحتفالاتالأعياد

يحتفل.مدارسهمإلىيذهبونولا،مساكنهمالأطفال

وشوارعهممساكنهمبتزيينالسعيدةبالأحداتالبعض

معظمتتطلبالهدايا.ويتبادلونخاصةملابسويلبسون

وأرقصاأوخاصةوجباتإعدادالاحتفالاتهذه

والتأملبالصومفتراعىالجادةالمناممباتأما.استعراضات

.والصلاة

منالماضيفىوالاحتفالاتالأعيادمعظمكانت

معظمالحاضر،الوقتفيوتجرى.الدينيالنوع

فيالمقالهذايبحث.دينيةكيربأحداثالاحتفالات

للاطلاع.رئيسيةدياناتخمسفيوالاحتفالاتالأعياد

انظر:.الدينيةغيرالاحتفالاتتفاصيلمنمزيدعلى

.الاحتفال

عيدهما:بعيدينالمسلمونيحتفل.الإسلامفى

يأتيالصغير(.)العيدالفطروعيدالكبير(،)العيدالأضحى

لبيتالحجشعائرنهايةفي،الأضحىعيدأوالكبيرالعيد

الذيوهوالكبيرالعيدوأثناء.المكرمةمكةفيالحرامالله

المسلمينفإن،الهجريةالسنةمنالأخيرالشهرفييأتي

للفقراءلحمهامنبعضاويقدمونوغيرهابالخرافيضحون

والإهداء.منهاالأكلبين-بعدئذويجمعون.عادة

.رمضانشهرنهايةبعدالفطرعيدأوالصغير،العيديأتى

بعضبهايحتفلمناسباتوهناك.المسلمينأعيادانظر:

الأولياءمنوعددعليطمحمدالنبيميلاديوممثلالمسلمين

وفاةعلىالحدادالشيعةطائفةمنالمسلمونويقيم.الصالحين

الاحتفالاتهذهوكلمحمد!ص!.النبيحفيدالحسين

مشروعة.ليعستوالأ!حىالفطرعيدماعداوالأعياد

مؤسربوذاميلاديوميحييسريلانكافيللقروءييندينيموكب

البوذية.الديالة

إن!*،ئى.ء3-!

:ص*،

!!ءكاءوو؟!،لمكأ(،!؟%

!*أكأ1!

!لحئنزركس!?



وأمري!طأسباساأحاءحصيعلىأتقا!يرياستسميالمحيةالأسواق

ا!ص.اممحصولتختف!أعلادالأسماليةالأسواقا.اللاتيمية

بالأحداثأهميةالأعيادأكثرتتعلق.النصرانيةفي

هذهتضم.السلامعليهالمسيححياةفيالرئيسية

المسيح،بمولديحتفلالذيالكريسماسالاحتفالات

تكرمحديد.منببعثهيحتفلالذي،الفصحعيدواستر،

وقديسينالعذراءمريمالأخرىاالنصرانيةالاحتفالات

النصرانية.الكنيسةتأسيسإلىبالإضافةمتنوعين

ال!ضائمم!فىوالمواسمالالأعيادالنصارىيحتفل

مختلفب!تكبيربشكلالاحتفالاتتختلف!.والمنازل

النصارىمنأصكثيرايعد،والطوائفالجماعات

احتفالأه!االكريسماسالرومانوالكاثوليكالبروتستانت

الشرقيينالأرثوذك!مىكنائستعدبينماللتقاليد.طبقابهيج

الأعيادببعضالاحتفالشم.السنويةاحتفالاتهمأهمإلحشر

مامدينةتقيمقدالعال!امنمعينةأجزاءفيوالاحتفالات

لها.الراعىبقديسهاخاصااحتفالأ

اسشة()رأسهاشاناهروشالأعيادأهم.اليهوديةفي

فإن،اليهوديةالتقاليدوحعسب(الكفارة)يومكيبورويوم

فىأفعالهمعلىهاشاناهروشيومفييحامسبوناليهود

عنويعبروناليهوديصومكيبوريومفي.الماضيةالسنة

بأعمالالقيامفيأملهموعنالسابقةذنوبهمعلىندمهم

.القادمالعامفىطيبة

كبرىلأحداثاليهوديةالاحتفالاتمنالكثيرتحتفي

اليهود(عندالفصح)عيدباسوفرمثلا،اليهود.تاريخفى

هانوكاهويحتفلمصر.مناليهودبخروجويحتفل

لحتفل..مت651عامأحسورييناعلىاليهودبانتصار

لقتلهم.مؤامرةمن(إيران)الانالفرسيهودبإنقاذاليوريم

هنديةأزياءالاسيرتدي.الديميةال!صسيكأعيادأهماغوادلوبيوم

أححيد.اهدالىملوسة

وأاليهود()معبدالكنيسفىالأعيادبهذهاليهوديحتفل

بيوتهم.فط

منرئيسيينبنوعينالبوذيونيحتفل.ابىذيةفي

حياةفيأحداثذكرىيحييالأولالنوع.الاحتفالات

أماكنفيالبوذيونيحتفي.ووفاتهمولده:مثلبوذا

ففي.مختلفةبطرقالأحداثبهذهالعالممنمختلفة

المعابدبتزيينبوذابمولدالبوذيونلحتفلمثلا،،اليابان

بوذا.الطفلتماثيلفوقالحلوالشايوصبلالزهور

مجتمعالبوذيةالاحتفالاتمنالثانىأضوعاي!صم

نهايةالاحتفالاتهذهأحدويحددالبوذيينالرهبان

تقيم،الاحتفالهذاوخلال.للرهبانالسنويالاعتكاف

فيهيقدمونكاثينا،يسمىاحتفالاالقرويبتمنجماعات

.للرهبانجديدةعباءات

لتكريماحتفالاتهمالهندوسيقيم.الهندوسيةفي

محليةمراسمالاحتفالاتومعظم.الهندومميةالآلهةمئات

.محددةبقدسياتوتحتفلالمعابدأمام

جميعيراعيهاالاحتفالاتمنقليلعددهناك

هذهتجمع.وقراهمبيوتهمفيخصوصاالهندوس

الاحتفالاتبينوديفاليهوليتضماالتيالاحتفالات

وأنواع،والاممتعراضات،الناريةوالألعاب،والولائمالدينية

وهوهولياحتفالوهناك.الأخرىالتقليديةالتسلية

الماءفيهالناسينثرصاخباحتفالوهو،الربيعاحتفال

الذيديفاليهناكأيفعا.الاحتفالأثناءبعضهمعلىالملون

منازلهمالهندوسويزين،والجمالالغنىبإلهةيحتفي

بالأضواء.وشوارعهم



113كتاب،نىلأغاا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اجهودياالفصحعيدالجمعةالمسلمينأعياد

الميلادالفصئحيدعيدالأوليمبيةالألعاب

م(.816-؟هـ،002-؟)هرثمة،اعينابن

فىالشجعانالأصراءالقادةمشاهيرمنأعينبنهرثمة

هـ،أ78سنةمصرالرشيدولاه.الأولىالعباسيةالدولة

فدخل،العصاةلإخضاعإفريقياإلىوجههثم،م497

فحسنتأهلها،بهفرحب،م597هـ،ا97سنةالقيروان

عليه.وانتصر،بتيهرتالجارودابنقاتل.بينهمسيرته

القصربهاوبنى،القيروأنإلىفعادالبربر،قبائللهانقادت

منوطلب.الغربطرابلسسوروبنىبالمنستير،المعروف

عامخراصعانإلىفنقلهإفريقيا،ولايةمنيعفيهأنالرشيد

هـ،191عامالصائفةغزووولاه.م797أهـ،81

(،ماهان)ابنعيسىبنعليعليهماكانإليهوضمم،608

المأمونإلىانحاز.م708هـ،أ29سنةمروإلىفانتقل

حتى،جيوشهفقاد.الأمينوبنبينهالفتنةنشبتعندما

،المأمونعليهنقم.للمأمونالأمرواستتبالفتنةسكنت

فيبالتراخىأوالمهديبنإبراهيمبممالأةاتهمهإنه:وقيل

إليهودس.وحبسهإليهفدعاهالسرايا،وأبيالطالبيينقتال

العمرانفيمجتهداكانبمرو،سراالحبسفيقتلهمن

مستفيضة.الحربفيوأخبارهبأرمينيا.

.المئويالنباتبمالأمريكىالصبارانظر:.الأغا!

.م(008809هـ،481692)دولة،لبةلأغاا

الدولةعناستقلتالتيالدولإحدىالأغالبةدولة

الأغلببنبابراهيمالدولةهذهبدأت.تونسفيالعباسية

عامالبلادأمرالرشيدولاهحينالتميميعقالبنسالمبن

ظلتحتبإمارتهمستقلاأميرابهواعترف،م008هـ،أ84

العباسية.الخلافة

وبأسونجدةرأيذاخطئاشاعراأديباإبراهيمكان

إفريقيةحكميتوللم.والسياسةبالحروبوعلموحزم

ال!وفكانتالبربر.فطاوعتهمنه،سيرةأحسن)تونعم!(

إقامةعلىيوافقالرشيدجعلتالتيهيبافريقيةالخاصة

الأدارسةأطماعبينحاجزالتكون،المستقلةالإمارةهذه

دولتهم.شرقالواقعةالبلادوبين

أسرتهحكميوطدأنفيالأغلببنإبراهيمنجح

ويوقف،إقليمهفياندلعتالتيالثورأتعلىويقضي

عنمنهماكلبموجبهيكفاتفاقبعقدالأدارسةطموح

الاخر.

القيروانمنبدلآلملكهجديدةعاصمةإبراهيمبنى

يعملوأخذ.للعبا!ميينولائهعلىدليلاالعباسيةوسماها

المتلاحقةالرومهجماتلتردكبيرةلحريةقوةتكوينعلى

نهائيا،الساحلعنوتبعدهم،إفريقيةسواحلعلى

صقليةفيللساحلالمواجهةقواعدهمعلىولتستولي

الغربية.والجنوبيةالجنوبيةإيطاليةولممواحلومالطة

والصناعيةالاقتصاديةالحياةعهدهمفىوازدهرت

حتىبهاالمنوطدورهاتؤديوظلت.والعمرانية،والثقافية

سنةعليهاالقضاءفيالمغربيةالفاطميةالدولةنجحت

منالإدريسيةالدولةعلىقضتكما،م809هـ،692

إلىإفريقيةمنالخروجعلىالأغالبةوأجبرتهذا،بعد

مصر.

تارلجع.،تونسأيضئا:انظر

الموسوعاتأغنىمنالأغانيكتاب.عتابالأعئهائي،

مؤلفوهو،الهجريالرالغالقرنفيألفتالتيالأدبية

المتوفىالأصفهانىالحسينبنعلىالفرجأبوألفه،ضخم

للأغانيالمؤلفجمععلىتقومومادتههـ.356عام

مععليهالسابقةوالعصورعصرهفي)أصوات(المتميزة

لماوتعليقاتبشروحذلكيتبعثمفيها.الغناءلطرائقذكر

استغرقوقد.وإشاراتأشعارمنالأصواتهذهتحويه

عاما.خمسينزهاءالكتابتأليف

كبارأحكاممنمستفيذاالأغانىهذهالفر!أبوصنف

بذكركتابهفصدر.عليهالسابقينوالموسيقيينالمغنين

بنوإسماعيلالموصليإبراهيماختارهاالتيالمائةالأصوأت

الواثقأمرثمالرشيد،لهارونالعوراء،بنوفليحجامع

منهاليختارفيهابالنظرالموصليإبراهيمبنإسحاق

يكنأسمماويبدلالأفضليةهذهحعسبويرتبها،الأفضل

بنإسحاققاموقدمنه،أعلىهوبمابالاختيارحقيقا

الختارةالأصواتهذهأتبعثم.المهمةبهذهالموصليإبراهيم

بهذهالعلموأهلالمغنينمتقدمىمنهؤلاءغيراختارهبما

علىالمشتملةالعشرةالأنغامتجمعالتيوبالأصولالصناعة

وما،الختارةالثلاثةباللأرمالوالملاهيالأغانيأنغاملممائر

الشهرةفيغيرهاتتقدمالتيالاصواتمنذلكأشبه

ابنصنفهاالتيوالسبعة،أصواتسبعةوهيمعبد،كمدن

الكاتب.يونسوزيانب،سريج

الغناءبسائرثموأولادهمالخلفاءبأغانيذلكوأتبع

وجرى.يستحسنوحديثتستفاد،قصةلهعرفالذي

قائلهإلىالشعرنسبةعلىالأغانيهذهمنواحدةكلفى

واشتراك،وإيقاعهاللحنطريقةذكرمعصانعهإلىواللحن

غريبه،منللمشكلتفسيرمعوجد،إنغنائهفيالمغنين

معرفته.عنغنىلاماوذكر

تتصلقصصأوأخبارمنماوجدهبابكلفيوذكر

فيأتىوربما.اللحنأوالشعرمناممبةأوالمغنيأوبالشاعر
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إذاوفقربه،ولمئليقتشاكلهبنتفذلكمنفصلكل

مثلهاإلىفائدةمنبهامتنقلايزللمقارئهاتأملها

وأشعار،وسيروأخباروآثار،وهزلجدبينفيهاومتصرف

وقصص،المأثورةوأحبارهاالمشهورةالعرببأياممتصلة

خلاليذكروقد.الإسلامفىوالخلفاءالجاهليةفيالملوك

تلكفيقيلتأشعاراوأخبارهاالختارةالأصواتهذه

فيولاالختارةاللأغانيمنتكنلملوحتى،غنيتوالمعاني

مرتبتها.

بعضأنالكتابهذاتأليففيبالملاحظةالجديرومن

غيرهمعشعرائهاقصصوتكثرأخبارهاتطولقدالأغاني

لئلاجميعابهاالإتيانيمكنفلاوالأخبار،الأصواتمن

عزلهإلىالأصفهانييشيرثمومنالأخبار.تسلسلىينقطع

يحسنأخرىمواضعإلىعرضهاوتأخيرالأخباربعض

فيها.ذكرها

إلىالمتميزةالأغانىفيكتابمنال!صابتحولوبهذا

والحاصأحامأوالتاريخأضقد:االشعرفيمعرفيةموسوعة

الشعراء،تراجمفىهاممصدروالاغاني.والأدببالفن

وشماعرةلشاعرترجمةخمسمائةمنمايقربفيهذكرفقد

وهي.العباسيوالعصرالإسلاموصدرالجاهليةفيعاشوا

شهرتهيستحقهناومن.التفاصيلوشديدةوافيةتراج!ا

التاريخ،مرعلىلهوالثقافةبالأدبالمهتمينوتداول

وضحتوقد.فيهوالقراءةاقتنائهعلىالثقافةرعاةوحرص

مثل:منمختصراتهتعددفيبهالعناية

يوسفبنمحمدبنعليب!للحسينمختصره-

هـ(.814)تالمغربي

بنعبداللهلنمحمدالملكعزللأميرمختصره-

هـ.(.042)تالنصرانيالحرانيأحمد

باقيابابنالمعروفعبداللهالقاسملأبيمختصره-

هـ(.048)تالحلبىالكاتب

الدينلجمالوالمثاليالمثالثمنالأغانيامختار-

هـ(.796)تالحمويواصلبنسالمبنمحمد

مكرمبنلمحمدوالتهانىالأخبارافىالأغانيمختار

هـ(.711ر)تمنفوأابن

محمدالشيخالحديثالعصرفياختصرهكما

منذكرهيستحسنلماومالاسانيدهحذفجمعالخضري

وإكمالللكتابترتيبمإعادة،بالأدبالخلالفحش

تعددفيالعنايةهذهظهرتكما.المنقوصةالقصائدبعض

وتحقيقه،بتوثيقهمإلعنايةالحديثالعصرفىطبعاته

الهيئةمنهاأجزاءأصدرتالتىتلكالطبعاتهذهوأفضل

وأصبحتأجزاؤهاكتملتحيثللكتابالعامةالمصرية

جزءا.وعشرينأربعة

الأصفهاني.الفر!أبو:أيضاانظر

لتغريب.ا:نظرا.ابلاعترا

أنواعأربعةوهناكالجسد،غسلعمليةالاعشال

للنظافة.الاغتسال-ا:أ!الاغتسامنرئيسية

المتعة.أوللاسترخاءالاغتسال-3.الطبىالاغتسال-2

الديني.الاغتسال-4

أكثروالصابونبالماءالاغتساليعتبر.للنظافةالاغتسال

مغطسفييجلسواأنالمغتسلينوبإمكانشيوعا،الطرق

ينهمرالماءويدعوادشتحتيقفواأنأوالماءعلىيحتوي

والجلدالبكتيريالإزالةأصابونباالماءويتحد.أجسامهمعلى

ويكونالجسد.منالزيتيةوالموادوالنسالةوالأوساخالميت

تعلقثمومنالأوساخجزيئاتحولرقيقةطبقةالصابون

بعيدا.تنزأشأنإلىالماءفيالحزيئات

باسمأيضاتعرفالتىاجخاراحماماتوتستخدم

كثيرةأنحاءفيالروسيةالحماماتأوالتركيةالحمامات

بالبخارمعبأةحجرةفيالمغتسلونلجلسحيث،العالممن

التعرقعمليةوتنظف.طلقوبشكلعرقايتصببواأنإلى

الباردالماءالمغتسلونينفسحذلكبعدالجلد.مسامهذه

.المسامولقفلالعرقلإزالةوذلكأجسامهمعلى

فيهتستخدمالحمامأنواعمنآخرنوعوالساونا

حجرةمنالتقليدياسحاوناحماموشكون.الجافةالحرارة

فرنوفيهخشبيةبألواحمكسوجدارهعمومىحماممنأو

ويجلعم!.خشبيةبمقاعدومزودساخنةحجارةتوضئفوقه

حينومن،الخشبيةالمقاعدعلىيستلقونأوالمغتسلون

للحصولالساخنةالحجارةفوقالماءبعضيسكبونلاخر

الخشبيةالجدرانإنحيثجافاأسساونااويظلأجخار.اعلى

حجرةفيةالحرأردرجةوتترأوح.الرطوبةبامتصاصتقوم

المغتسلونيضربأنويمكن.م01و.058ب!تالساونا

الجلدمنللتخلصوذلكخشبيةبمخفقةبرفقأنفسهم

يشطفونذلكوبعد.الدمويةالدورةولتنشيطالميت

بارد.بماءأجسادهم

التيالجسدمنالمناطقتلكلغسلالبيديهويستخدم

ويغتسلالبيديهفوقالمغتسلويجلس.العجزينبينتقع

أعلى.إلىرشاشقشكلعلىالفتحةمنيخرجالذيبالماء

معالجتهفيكثيرةفوائدللاغتسال.الطبىالاغتسال

حرارتهدرجةتتراوحساخنماءفيهشالاغتسال،للأمراض

الدمويةويومئالاوعيةالعضلاتيرخيم454و537!ن

أما.الدمويةالدورةيحسنأنهكماالجلدسطحمنالقريبة

يقاربمابنحرارتهدرجةتتراوحالذيالدافئالحمام

حدةومنالأرقحدةمنيخففقدفهو،م536و532

منيقللفهو،م452تحتالباردالحمامأما.العصمبيالتوتر

.الأورامحدة
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الحمامويحتوي.خاصةحماماتحيازةع!القدرةيملكونكانواالذينهمفقطالأثرياءلأنالقديمةرومافيلتمائعةكالتالعامةالحمامات

التدليك.عملياتوعلىبخارحماماتعلىيحتويكما.والباردةالدافئةللحماماتعرفع!الرومانيةال!مبراطوريةفيالنمودجيالشعبي

واحد.وقتفيمغتصل6.1""منأكترا!شيعا!الميلاديالثالثالقرنبدايةفيلتميدتالتيرومافيكاراكالآحماماتلامكانوكان

بالماءالتدليكوحماماتالدواميةالحماماتوتستخدم

وجروحوالروماتيزمالأطفالوشللالمفاصلالتهابلمعالجة

.والعضلاتالعظام

صحيةمنتجعاتيرتادونالناسظل،السنينولمئات

وتطل.الطبىالاغتسالوراءسعياالحاماتباسمعرفت

يصدرطبيعيينبوعمو!ععلىالحاماتمنتجعاتمعظم

مرضاهميرسلونالاطباءمنكثيركانوافرا.معدنياماء

الحاماتإلىعشروالتاسععشرالثامنالقرنينخلال

بأنهيعتقدكانالذيالماءذلكمنللشربأوللاستحمام

منتجعاتكانتكذلك.طبيةفوائدعلىيحتوينكا

.الإجازاتلقضاءمكانابوصفهامشهورةالحامات

منتجعاتإلىالحاضرالوقتفيالناسمنكثيرويذهب

للعلاجطلباكونهامنأكثرصحيةعطلةلقضاءالحامات

التدليكعملياتالمنتجعاتهذهمنكثيرويقدم.الطبي

تشملبرامجتقدمكماالبخاروحماماتوالساونا

منتجعاتأشعهروتتضمن.والتغذيةالرياضيةالتمارين

-وبادنبفرنسافيش!مثلمنتجعاتالأوروبيةالحامات

سابقا(باد)كارلسفاريوكارلوفيبألمانيابادن

بتشيكوسلوفاكيا.

،المتحدةالولاياتفيالشهيرةالحاماتمنتجعاتأما

فرجينيابغربسيلفرهوايتينابيعمنكلأتضمفهي

أركنساسفىالحارةوالينابيعبنيويوركوينابئساراتوجا

أستراليا،فيأما.عامةحديقةإلىالانتحولتينابيعوهي

إلىيذهبونالروماتيزممرضمنيعانونممنكثيرأفإن

المياههناكتوجدحيثويلزنيوساوثشمالفيموري

منعاليةنسبةعلىأيضاتحتويالتيالساخنةالارتوازية

فيالشماليةالجزيرةفىروتورووامدينةتقدمكما.المعادن

ينابئبمياهمغذاةحماماتفيللروماتيزمعلاجانيوزيلندا

طبيعية.

منكثيرفيمشهور.وا!لتعةللاسترخاءالاغتسال

أجسادهميغمرواأنقبلالناسيغتسلاليابانففي،البلدان

هناالمغطس!لأنوذلكساخنماءعلىيحتويمغطسفي

شهرةوذاعتفقط.الاسترخاءعمليةفييستخدم

السبعينياتخلالالمتحدةالولاياتفيالساخنةالمغاطس

مغاطسعنعبارةالمغاطسوهذه.العشرينالقرنمن

حيثأكثر،أوشخصانبداخلهايغطسكبيرةخشبية

نأنجدماوغالبابالبخار.ساخنماءفيأجسادهمينقعون

لمغطسويمكنالعراء.فيتكونالساخنةالمغاطصمعظم

شخصا.عشرثلاثةجوانبهبينيضمأنأم8،طولهيبلغ

للحرارةسخانجهازعلىالساخنةالمغاطسمعظموتحتوي

الماء.دورانعلىالمضخةوتعمل.ومضخةومصفاة

إلىالأديانمنكثيرتدعو.الدينيالاغتسال

أوجبفقد.الدينيةالشعائرأداءخلالأوقبلالاغتسال

-بالماءالبدنبتعميم-)الاغتسال(الغسلالإسلاميالدين

المنيخروجمنهاكثيرةحالاتفيمسلمكلعلى

إذاوالكافر،والموتوالنفاسالحيضدموانقطاعوالإيلاج

انظر:.كثيرةأشياءفىمستحبأيضاوالغسل.أسلم

.الصلاة
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جيبي!!ب؟7ء

.العرب!ىاساسامنكتيراتستهويالرومانيةالحمامات

بعادةلدأواالذينههـاالقدماءيكونأنالمحتملومن

يتطهرواأنيجببأنهرايؤمنونوكانوا،الدينيالتنظيف

اللذين،العقلفاقدأوللميتملامستهملعدبالاغتسال

ين!ونفهمالهندوسأمانطفين.غيربأنهمايعتقدكان

فييغتسلونفهمولذامقدسنهرأنهعلىالجانجنهرإلى

آملينالنهرفيرتادونمنهما،الرضىأما.أنفسهملتطهيرمائه

مياهه.تشفيهمأنفي

الدينإلىماشخصبدخولالنصارىويحتفل

ويعمدالتعميد.اسمعليهايصلتباحتفالالنصرانية

لغس!!كرمزبهبرشهأوالماءفىلتغطيسهالشخص

.الذنوب

حماماتبقاياعلىالآثارعلماءعثر.تاريخيةنبذة

ذلكفىبماأصقديمةاالحضاراتمنكثيرأنقاضبين

بأنالاعتقادوساد.المصريةوالحضارةالبابليةالحضارة

موهنجو-فياكتشافهاتمالتيالعامةالحماماتأنقاض

تاريخهافيتعودلالباكستانلاركانامنقريبةوهىدارو

واديحضارةانظر:.مضت!شة005.4نحوإلى

السند.

يمكنهمالذينهمفقطالأثرياءكانأسقديمة،اروماوفي

حماماتشيدواالرومانأنإلا،بهمخاصةحماماتاقتناء

وكانتتقريبا.الإمبراطوريةمددمنمدينةكلشيعامة

،وباردةدافئةلحماماتمرافقعلىتحتويالحماماتمباني

العشرينياتوبحلول.التدليكولعملياتالبخارولحمامات

للتجمعاتمكاناالحماماتتلكأصبحتالميلاد،قبل

أعمدةبهاوبالرخاممغطاةأرضياتهاوكانتالاجتماعية

كما.التماثيلمنالكثيروكذلكبالصور،محلاةوأسقف

وصالاتالحدائقجنباتهاب!تالعامةالحماماتضمت

وكان.وا!سمارحالاجتماعاتوقاعاتوالمكتباتالألعاب

السنوأتفىبنيتالتيرومافيكاراكالاحماماتبإمكان

1)006تستوعبأنالميلاديأسثالثاالقرنمنالأولى

أ!احدة.االمرةفيمغتسل

شهرةتراجعت،الوسطىالعصورخلالاوروباوفى

الساخنبالقدرتدعىالعامةالحماماتوكانت،الحمامات

وذدكالقدرفيبالغليانتدعىال!غتسالعمليةوكانت

ساخن.ماءفييجلسونالمغتسلينلأن

تحولت،الميلاديعشرالخامسالقرنوبحلول

ولهذاللبغاء.مركزالتصبحأوروبافيالعامةالحمامات

.الدعارةبيتإلىيرمزوأصبحالساخنالحماممعنىتبدل

الرسميةوالسلطاتال!صنيسةمنكلأصدرتولذلك

يغتسلونمانادراالناسوكان،العامالاغتسالتحرمقوانين

روائحلإخفاءالعطوريستخدمونوكانوا.أيضاالبيوتفى

أممريهة.االجسد

وهى)التطهيريون(البيوريتانجماعةحرمتكذلك

مستعمراتأسعستبروتستانتيإنجليزيأصلمنجماعة

أيضاالاغتسالالجماعةهذهحرمتأمريكا،فينيوإنجلاند

كانولوحتىالرذيلةإلىيقودالتعريبأنيؤمنونوكانوا

عشرالثامنالقرننهايةمعأنهإلا.أ!للاغتساالتعريذأ!ك

شهرتهالاغتسالاستعادعشرالتاسعالقرنوبدايةالميلادي

الدولةرجلأحضمروقدأمريكا.شممالوفىأوروبافي

حماماالمتحدةالولاياتإلىأوروبامنمعهفرانكلينبنيامين

الحمامهذاصمموقدالخفحمامباسملجرفالملاغتسال

عنالمغتسلجسدليخفيصممكمابسيطبشكل

منقليلكان،الميلاديعشرالتاسعالقرنوفي.الناظرين

منفصلا،حماماتمتلككانتأوجاريةبمياهمزوداالبيوت

وكانالمعدنمنحماماتالعائلاتلبعضكانأنهرغم
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الذيالدش!استخدامالناسبدأوكذلكباليد.ملؤهايمكن

يدوية.بويقةيعملكان

وأظهربلاكرسيعلىيجلسونالمغتسلونكان

قدميةدواسةأويدويةرافعةتحريكفىويبدأونذراعين

الحالاتبعضفيبالإمكانوكان،الرأسفوقالماءتضخ

للظهر.غسيلفرشاةبتحريكالقيام

فىللاغتسالالبدائيةالإمكاناتهذهحتىولكن

القرنبدايةإلىترفأنهاعلىإليهاينظركانالبيت

التيالذاتيةالصنابيرذاتالمغاطسأما.الميلاديالعشرين

المحلى،المطليالصينيبالخزفمغطاةأسطحهاكانت

وفي.ام029عامنحوتجاريبشكلإنتاجهابدأفقد

منمتزايدوبشكلتصنعالمغاطسفإنالحاضر،الوقت

التحملعلىقدرةلهاأنإلاخفيفةبلاستيكيةموأد

البيتعناصرمنمهماعنصرااليومالحماميعتبرأيضا.

.العصري

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

والصالودالمنظفالىصالحمام

المعدليةالمياهالسولا

الحارةالينابيعالطفل

بالماءالطيعىالعلاج

مكرهة،بالمرأةالزنىومنهظلماالشيءأخذالاعئهتصاب

والوضعية.السماويةالقوأنينعليهاتعاقبجريمةوهي

بالقوةالاستيلاءهوالإسلامعلماءعندوالاغتصاب

:ظ!!الرسولقولبنصمحرموهوحقبغيرللغيرماعلى

عنوأيضامنه(نفسبطيبإلامسلمامرئماليحلالا

)من:يقولعد5ظغاللهرسولسمعتقالأنهزيدبنسعيد

أرضين(سب!منطوقهظلماالأرفىمنشبراأخذ

وأمالأخذيكونأنمنأعمالإسلامفيوالاغتصاب

اغتصبفمنللغير.حقهوماأخذفييكونوإنماأرض

فإنباقياكانإنردهلزمهمالإلىيصيرماأومالمنشيئا

كل!ل!:لقولهوذلكالماليةفقيمتهوإلابدلهلزمهتلفقدكان

(.تؤديهحتىأخذتمااليد)على

معذورةلأنهادونهاالحدفعليهامرأةاغتصبومن

حرةكانتفإن.أمةأوكانتحرةمهرهاوعليهمكرهة

المطاوعةالمرأةوأما.لسيدهافالمهرأمةكانتوإنلها،فالمهر

فلالسيدهاحقلأنهمهرهاعليهوجبأمةكانتفإن

لأنالمهرلهايجبلمحرةكانتوإنبرضاها،يسقط

مهرها.أسقطرضاها

فيالاغتصاب.الوضعىوالقانونالاغتماب

تختلفمعينةسناتجاوزتأنثىمواقعةالوضعيةالقوانين

ولا.بالقوةذلكويكونبهالمعمولالقانونباختلاف

القبولوكانالمرأةبقبولوبالفعلإذأاغتصابايعد

بشيءمصحوباالفعلكانوإنحتىالتمنععلىمنطويا

ناإلىالقوابنهذهبعضوتذهب.القوةاستعمالمن

يعدمماليسبالقوةولوملابسهاأوالمرأةيدجذبمجرد

أرضاالمرأةكإلقاءالأولىالأفعالوأن،الجريمةفيشروعا

وإنماالتنفيذ،فيبادئاالجانيلاعتبارتكفىلاوتعريتها

منالاقترابوحاولعضوهأخرجقديكونأنيتعين

عليها.المجنيأعضاء

القوانينأنالجنسيةالأفعالبتحريميتعلقفيمايلاحظ

تجرمولاذاتها،فيالجنسيةالرذيلةعلىتعاقبلاالوضعية

بذلكيقضيكما،حلالغيرفي)جماع(وطءكل

الثورةبأفكارتأثرتوإنما،والأخلاقيالدينيالمفهوم

فصلتالتيالشخصيةالحريةبتأكيدنادتالتيالفرنسية

والاخلاقية.الدينيةالمفاهيمعنللقيمالاجتماعيةالمفاهيم

فيالقانونيعاقبهولا،عرضهفييتصرفأنللفردوأصبح

رضابغيرتمقدالأعرأضعلىالتعديكانإذاإلاذلك

علىاعتداءتضمنولكنهبالرضاتمإذاأو،عليهنالمجني

القوانينفيفالأصلذلكعداوفيما،الزوجكحقآخرحق

والخلقللدينمنافياالفعلكانمهماالإباحةالوضعية

القويم.

لابدالوضعىالقانونفىالاغتصابجريمةتثبتلكي

،الماديوالركنالرضا،عدم:هيثلاثةأركانتوافرمن

كلمايتوافرالرضافعدم.الجنائيوالقصد(الفعلية)المواقعة

منصريحرضابغيروقعقدللجريمةالمكونالفعلكان

يشملكما،التدليسالإكراهإلىبالإضافةويشمل،الأنثى

إرادتهاعنفيهاتعبرأنالأنثىتستطعلاحالةكلأيضا

.الخداعأوالمباغتةأوالإغماءأوالنومبسببصحيحاتعبيرا

خطفمنلكلالوضعيةالقواور،وضعتهاعقوبةوأقصى

يعاقبأنغيرهبوساطةأوبنفسهأنثىالإكراهأوبالتحيل

الوقاعبهيقصدالماديوالركن،المؤبدةالشاقةبالأشغال

لاالوضعيةالقوانينمنكثيرافإنذلكوعلى،الكامل

ومقدماتهالاغتصابتنفيذفيالشروععلىتعاقب

.إلخ...والتنويموالتخديركالاختطاف

النساءاختلاطفإن،الإسلاميةالنووجهةومن

كلهاالدينيالوازعوغيابالتربيةوسوء،والتبرج،بالرجال

الفطع.السلوكيالانحرافهذاإلىتفضيأممباب

الاغتصابحالاتتزايدت.الغربفيالاغتصاب

منالثامنالعقدخلالمذهلةبصورةالغربيةالبلدانفي

العددأنيرونالختصينفإنذلكومع.العشرينالقرن

الأعداديفوقالغربيةالبلادفىالاغتصابلحالاتالحقيقي

العارمنخوفاوقعتالتىالجرائمعنالشرطةإلىتبلغالتي

تهديدبسببأو،الاغتصاببضحايايلحقالذي
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والعار،الخزيمنيفزعنالضحاياوبعض.لهنالمغتصبين

الصحففيحالاتهننشرجراءمنبهنيلحقالذي

فيإليهنتوجهالتيالمشينةالأسئلةبسببأووالمجلات

الجناةمنكثيراان.كماالمحاكمقاعاتأوالشرطةمراكز

قمنهنإنبالقتلالمغتصباتمنضحاياهميهددون

الشرطة.مراكزفيعنهمبالإبلاغ

يعترفونالذينهم،المغتصبينالجناةمنقليلةونسبة

صعوبةإلىذلكهـيرجع.باسمجنفيعاقبونبجريمتهم

علىماديبدلي!!الإتيانأوالاغتصابجريمةإثبات

أبتطا.كماجسديةلمحاصاباتالمرأةكإصابةالاغتصاب

المرأةأنإلىيشيربدليل-ذأصكعلىعلاوة-المحاكم

الغربيةالبلدانمعظموفيمغتصبها.قاومتالمغتصبة

حديثاتعرضتالمرأةأنتثبتطبيةشهادةالمحاكمتطلب

ذلكولإثبات،الاغتصابطريقعنالجنسيةللمعاشرة

أرئوعشرينخلالطبيافحصاالمرأةتفحصأنينبغي

.الاغتصابجريمةوقوعمنساعة

بهاالمعمولالاغتصابقوانينالدوأ!بعضغيرتوقد

وجودبضرورةتقضيالتيالقوانينفاستبعدت،بلدانهمفي

ماديدأجلوجودأوالاغتصابحالاتعلىشهود

أسماءنشرمنعت.للمغتصبةالجسديةكالإصابة

معلوماتأينضرأووالمجلاتالصحففىالمغتصبات

فإنتقدمماإلىإضافة.شخصياتهنعلىالتعرفإلىتقود

للتعاملالنسائيةالشرطةاستخدمتالمحليةالسلطاتبعض

السهلمنأنهيجدنالنساءمنكثيرالأنالمغتصباتمع

أكثرالجنسيةالأمورافيمثلهننساءمعلمجناقشنأنعليهن

.الرجالمعمناقشتهامن

اجتمعتالعشرينالقرنمنالسبعينياتوفي

إنشاءوقررنالغربفىالنساءمنكثيرةمجموعات

تلكومهمة.الاغتمابمشكلاتلبحثمراكز

المغتصباتللضحاياوالنصحالمشورةتقدمأنهاالمراكز

منعليهنوقعماجراءمنوإحباطبقلقيشعرناللائي

أنهاأيضاالمراكزتلكمهاممنأن.كماجنسياعتداء

وقععماتقاريرتقديمعلىالمغتصباتالنساءتشجع

المعاهدبعضقامتفقدذلكإلىوبالإضافة.لهن

لمئونصايحتوجيهاتفيهانشراتبتقديمالتربوية

.ال!غتصاب

همالرجالمنالقليلأنالنفسعلماءبعضويعتقد

الجنسيةالمتعةبقصدالاغتصابجريمةيرت!صرنالذين

يعيشونالذيللمجتمعمعاداةجريمتهميرتكبونوالباقون

ويرى.عارضجنسىعملصورةفييأتيوالذيفيه

إحساسلديهمالمغتصبينمنالكثيرأنالنفسعلماءبعض

إثباتفيالرغبةإلىيقودهممماالنساءمنالخوفأوبالكره

النسوةهؤلاءوإيذاءإذلالأجلمنوسيوتهمقوتهم

.المغتصبات

الموسوعةفيملةذاتمقالات

القانونالحريمةال!دلام

المرأةاعصا!االاعترا!

ماوغالبا،يدريل!حيثمنخفيةشخصقتلالاممئهتيال

وترتكب.أهميةذاتعامةوظائفيشغلونفيمنيقع

مقابلعلىللحصولأو،أطرنتقامإماعادةالاغتيالات

قوبلوربما.وظيفتهعنسيا!يخصملإلعادأو،مادي

اعتبرفقدأحيانا،بالاستحسانالظالمينالحكاماغتيال

كثيرعندبطلاقيصريوليوسأ!ااغتاممنواحدوهوبروتس

الروماليين.من

عامالنمساويفيرديناندالأرشيدوقاغتيالكانلقد

-ا19)4الأولىالعالميةالحربأسبابمنسبباام419

جمعيةبهاقامتالتيالاغتيالاتسلسلةوأدت.بمأ189

العشرينالقرنثلاثينياتخلالاليابانفيالاسودالتنين

إلىاليابانيةالحكومةأيديمنأصسلطةاانتقالإلىالميلادي

الولاياترؤساءمنأربعةاغتيلوقد.أجابانىاالجيعق

عاممصررئيسالساداتأنوروأغتيل،الأمري!صيةاالمتحدة

عامغانديإنديراالهندوزراءرئيسةواغتيلتأم819

.ام199عامغانديراجيفابنهااغتيلكما،أم849

اصطلاحوفى،والتحريضالحض:اللغةفيالإعكراء

يفعلهأوليلزمهمحمودأمرعلىالخاطبحث:النحويين

الذيالمحمودالأمرويسمى.والتقوىالبرعلىالتعاوننحو

بفعلمنصوباويكونبه،مغرىفعلهعلىالخاطبيحث

مقتضىبحسبالفعليقدرأو،الزمتقديرهمحذوف

وأمفردايكونأنعليها:يأتيصورثلاثأصلإغراء.الحال

عليه.معطوفاأومكررا

دائماالنصبفحكمهمفردابهالمغرىذكرإنالمفرد.

وأ،بالوالدينالبرنحو:والذكر،الحذففيهيجوزبفعل

بالوالدين.البرالزم

علىالنصبفحكمهمكررأ،بهالمغرىذكرإنالمكرر.

الإخلاصنحو:وجوبا،محذوفبفعلمطلقاالإغراء

صانع.ياالإخلاص

عليه،معطوفابهالمغرىذكرإن.عليهالمعطوف

نحو:وجوبا،محذوفبفعلالإغراءعلىالنصبفحكمه

.الزمتقديرهالمحذوفوالفعلبكر.يا،والإتقانالعمل

تفرضالماداالجمركيةالتعريفةانظر:الأسوا!.إعراق

الحمركية(.التعريفة
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لعضابعضهميناظر،الأهاليكان)أعلاه(أثيناأغوراففي.القديمةالإغريقيةللمددنشاطمركزوتمثل،بالماستكتظكانت،السوقوهيالأجورا،

كانكما،التجاريةالمحالعلىيحمويكانفقدالطهويلةالأعمدةذوالبناءوأماالأحاديتويتبادلونيلتقودالأصدقاءوكان،الساعةقضايافي

.الناسفيهيلتقيمركزايستغل

يقغرلإا

شهدتقوم،باليونانيينأيضاويعرفونال!!كردق

منيقربمامنذعريقةحضارةولادة،اليونان،بلادهم

للإغريقالرائعةالإنجازاتتزالوما.مضتممنة2ء..

فيتؤثروالفنونوالفلسفةوالعلمالحكمميادينفيالقدماء

الحدشةالأوروبيةالحضارةفيلاسيما،اليومحتىالحياة

ثقافتها.منالكثيرمنهماستمدتالتي

-الدولفيرئيسىبشكلالإغريقحضارةتطورت

منتتكونالصغيرةالمدينة-الدولةوكانتالصغيرةالمدن

الزراعيةوالأراضيالقرىإلىبالإضافةكبيرةبلدةأومدينة

تدورماوغالبا،مستقلةالدول-المدنوكانتبها.المحيطة

ومنديمقراطيةحكوماتفيهاوقامتبينها.فيماالحروب

وأسبرطة.أثيناالدولتلكأشهر

أمةفيتتوحدأنالإغريقيةالدول-للمدنيقدرلم

كانتوثقافةوديانةعامةلغةوجودمنبالرغمواحدة

بالهيلينيين،أنفسهمالإغريقسمى.السكانبينتربط

مجموعةأنهميعتقدونوكانوا.هيلاسباسموأراضيهم

كانواالتي،الأخرىالشعوبمنغيرهاعنمختلفة

)الهمج(.البرابرةأسمعليهايطلقون

أكدتالتيحياتهموطريقةبحريتهمالإغريقواهتم

وأوجد.الإبداعيةالأفكاروفىمجعتالفرد،أهميةعلى

طريقعنوذلك،والفلسفةللعلمأسساالإغريقالمفكرون

فيحولهميحدثلماالمنطقيةالتفسيراتفىالبحث

تستكشفللتعبير،جديدةأشكالأالكتابوابتدع.العالم

الحضارةوصلت.الإنسانيةوالعواطفالشخصيات

قبلالخامسالقرنمنتصففيأثينافيذروتهاالإغريقية

الذهبي.بالعصرالفترةهذهوعرفتالميلاد.

الإغريقعالم

شبهمنرئيسيبشكلالقديمةالإشنمريقأراضيتتكون

جزرومن،المتوسطالبحرفينتوءذاتجبليةجزيرة

.الان)تركيا(الصغرىآسيامنالغربىوالشاطئ،متجاورة

إيجةبحرهما،المتوسطللبحرذراعينبينتفصلوهي
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الجزءالأرضمنرفيعشريطويصل.الأيونيوالبحر

الشريطهذاويسمىالبلادمنالرئيسيبالشماليالجنوبي

البلوبونيز.

الإغريقيةالأرأضيمعظمالصخورتغطيالس!.

الوديانفيالخصبةالأراضيأكثرتوجدحينفي،القديمة

الدولالإغريقألمس!وفيها.الساحلطولوعلىالصغيرة

مركزاالمدن-الدولفيقريةأومدينةكلعملت.المستقلة

يقومون،عادة،الإغريقوكان.والدينوالحكومةللتجارة

وأالمدينةداخ!!الأكروبولس،تسمىمرتفعةتلةبتحصين

كانت،ذأ!كإلىبالإضافةحصنا.لتكونمنهاقريبا

كلمركزوفي.الغزاةمنلحمايتهالالمدنتحيطالأصعوار

الأرضمنمساحةوهيالأجورا،توجدكانت،مدينة

لبلادكان.ذلكوكيرالعامةوال!جتماعاتللتسوق

أما.حاراصيفهاوكانجافدافئمناخالقديمةالإغريق

إلىفيهالحرارةدرجاتتمخفضأنالنادرمنفكانالشتاء

05بينللأمطارالسنويالمعدليتراوحالصفر.دونما

اشراعيةالأرضإلىتفتقرالإكريقبلادكانت.سم31.و

المحاصيلإنتاجوكان.أطرياللاز!توالمياهوالمطر،الكافية

الجيريالحجرمنضخمةكمياتالجبالوفرتمحدودا.

أ!اعةاستحدمالذيالغرينوكذلكللبناء،والرحام

وكانت،قليلةفحانتالمعادنأما.والخزفالقرميد

الانحسارفيالغاباتأخذتثمأولآ،متوافرةالأخشاب

لأشجارها.الناسقيمنتيجة

والمصادرالغذاءلنقصنتيجةالإغريققدماءاضطر

لتوفيرالبحاربموراءفيماالتجارةعلىللاعتمادالطبيعية

لمغادرةالكثيروناضطركما،الضروريةالاحتياجات

الحياتية.للمتطلباتوفرةأكثرمستوطناتعنبحثاالبلاد،

البحرينشواطئطولعلىالإغريقانتشربملذلكونتيجة

صقلية.وجزيرةأجاإيطاجنوبيإلىوصولأوالأسودالمتوسط

مامنذالتطورفيالإغريقيةالحضارةبدأت.السكان

وصلتقدكانتانذاك..مق0002عاممنيقرب

زراعيةقرىوأسسوا،الشمالمنالناسمنمجموعات

الإغريقيللشعبالرئيسيتانالمجموعتانوكانت.صغيرة

والأيونيين.الدوريينهما

قبلالثامناعرنابحلولالإغريقيالعالموأصبح

الصغيرةالمدن-الدولمنالعديدمنيتكونالميلاد،

بينالمدن-الدولتلكفىالإغريقميزوقد.المستقلة

فقطللمواطنكانفقد،وغيرهمالبلادأهلمنالمواطنين

فلا.الاخرونأما.الحكومةفيوالمساهمةالملكيةحق

النمسباعتمدت،اجتماعيةطبقاتإلىالمواطنونوقسم

تشكلالعلياالطقةكانتوبذلك،للتقسيممقياساوالثروة

وشكلت،السكانعددإجماليمن%أ.5-منيقربما

شكلتبينما3%،.2-0منيقربماالوسطىالطقة

غيرفئةوتضم.07%06منيقربماالفقيرةالطقة

البلادوكانت.الزراعيينوالأتباعوالعبيدالنساءالمواطنين

هؤللاء.منكبيرةبأعدادتزخر

السكانحياة

القديمة،الإغريقبلادفىالزوجكان.العائليةالحياة

حينفيبمأسرتهأعضاءعنالمسؤولوهوالمنزليترأس

العائلاتفيأما.الأطفالوتربيالبيتتديرالزوجةكانت

يناطالذينالعبيدعلىتشرفالزوجةكانتفقد،أخنيةا

وكانت.الأعمالمعظموأداءبالأطفالالعنايةمهمةبهم

وشمل،الملابسبخياطةوتقوم،الخيوطأيضاتنسجالمرأة

قبلبناتهعلىيسيطرالأبكان.الغنيةالعائلاتذلك

.الزوجسيوةتحتتصبحالزواجوبعد،الزواج

الخاصةالزواجأموريرتبونالإغريقالاباءكان

فى،المراهقةسنفىيتزوجنالفتياتوكانت،بأبنائهم

أفرادعددوكان.الثلاثينسنقبلالشابيتزوجلاحين

سوءمنالأطفالعددزيادةيعدونلأنهمقليلأ؟الأسرة

،الإناثيكرهونوكانوا.وأعبائهاالتربيةل!صلفة،الطالع

العائلةعلىيجبكانلأنه،عليهنالذكورويفضلون

اج.رإاعندأ!نأطهوراتأم!!

يتلقونفقطالأصليينالموأطنينأبناء!صان.التعليم

إلىيذهبنالبناتمنجداقليلعددوكان.التعليم

ويتعلم.منازلهنفيسعلمنالآخرولعضهن،المدرسة

اختلفوقدالعبيد.أوابائهممنالعمليةالخبراتالأطفال

المدرسونأنشأأثينا،ففىبمالمدن-الدولفيالتعليمنوع

القراءةهيالتعليميةالموادأهموكانت.خاصةمدارس

وضمت.البدنيةوالتربيةوالموسيقىوالحسابوالكتابة

التلاميذيمارسحيثبمالقوىألعابالبدنيةالرياضة

القرصورمي،أنواعهبمختلفوالقفزوالجريالمصارعة

نوععلىالعزفمعالغناءالموسيقىتعليموشمل.والحربة

الأكبرالأبناءوكان،بالقيثارةالشبيهةالموسيقيةالالاتمن

والرمح.كالسيفالأسلحةاستعماليتعلمونسنا

حيثأثينا،فيعنهالتعليماختلففقدأ!مبرطة،فيأما

محبقويجيلتنشئةفييرغبونالأسبرطيونكان

منبكثيرأهميةأقلوالكتابةالقراءةوكانت.للحرب

الأطفالكان،السابعةسنففي،العسكريالتدريب

علىتدريبهمفيهايجريعسكريةمخيماتإلىيرسلون

وحتى،القاسيةالظروفوتحم!،والحزمالانضباطتقبل

الرياضية.المبارياتفييشاركنكنالفتيات

والطبالقانوندراسةعلىالعاليالتعليمواشتمل

مدرسةأفلاطونالفيلسوفأنشأوقد.الخطابةأووالفلسفة
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شبهمنرئيسيبشكلتتألف!القديمةالإغريقبلادوكانت.الأيونيوالبحرإيجةلحرشواطئامتدادعلىالإغريقحضارةظهرتالإغريقعالم

هدهوتظهرتريها.سجزءالآنهيالتىالصعرىآسياوسواحلمنهاالقريبةالجزرومن،السابق!تالمحرينبينتفصلحزيرة

الإغريق.للادفىالتاريخيةوالمواقعالرئيسيةوالمددالأقاليمبعضالحريطهة

بالأكاديميةعرفتالميلادقبلالرابعالقرنفيأثينافي

أوجد.العالمفيجامعةأولالباحثينبعضاعتبرها

هيأثينافيمشابهةمدرسةبعدفيماأرسطوطاليس

الليسيوم.

علىيعتمدونالإغريقكان.والمأوىوالملبسالماكل

منهيصنعلغذائهممصدراوالشعير،القمحمثلالحبوب

انواعمنالعديدلتناولهمإضافةوالثريد،والكعكالخبز

،والأسماكوالدجاجالبيضأما.والفواكهالخضراوات

زيتواستخدموا،للبروتيناترئيعسيةمصادرفكانت

اسمكر.منبدلأوالعسل،الزبدةمنبدلأالز!ون

مننطافيتوسطهاثيابايرتدونوالنساءالرجالكان

الطقسفىعليهويزاد.الخيتونوتدعى،الصوفأوالكتان

بالهماتيون،تعرف،الاكتاففوقتتدلىشملةالبارد

للسكانالمعتدلالطقسأتاح.الصنادلالجميعوينتعل

منازليقطخونالفقراءكان.المنازلخارجالعملإمكانية

جدرأنهابنيت،غرفتينأوغرفةمنتتكونوبسيطةصغيرة

تعيعشفكانت،الغنيةالأسرأما.المجففاللبنالطوبمن

ويتوافر،ساحةحولفيهاالغرفتنتشركبيرةمنازلفي

أرضيتهاتفرشوالنوموالطعامللالبخغرفعدةفيها

.الحجارةأوبالاجر

علمنتراقبهمآلهةثمةأنأد!غريقاعتقد.الدين

بهاالخاصةآلهتهادولةلكلوكان.أليوميةالحوادثوتوجه

كلفيالاحتفالاتلهاتقامو.كانتبها،الخاصالإلهأو

عنالإخبارإمكانيةلديهاأنواعتقدوالها،تكريماعام

لهاالخصصةالمزاراتيقصدونالناسكانلذا،المستقبل

لاستشارة(،الوحي)هياكلبالعرا!اتتعرفكانتوالتى

المرضىويزورأعظمها.دلفيفيالتيتلكوكانت.الكهنة

الالهةتشبه.عندهمالشفاءإلهأسكليبيوسمزارات

عواطفإظهارهاحيثمنالبشريةالكائناتالإغريقية

مقرأالأولمبجبلكان.والغضب،والغيرة،كالحبممائلة

حاك!هيراوزوجتهزيوسجعلواوقد،آلهتهملكبير

مثل،الأخرىالأوليمبيةآلهتهممنعدداضمالذي،الجبل

كابخيرا"!\3!!لا؟ا!يخ؟غ!اكا!ا!!ح!رو3*لإ!!!ىعكاإع!!!ا!لم!!س!يكك!،3*كاء!جهمدلم،!قي!رر1خاابرلمبى!كببمك!!؟ترئرحبركا3--"ننءتهما!اأإسطوس

ع!3-!عء!!يماءير!به!3كا!كا!*عاي!إ*لأوو!اير!د4!:ئركا!ورص؟برا!ررسج!!.ا!ءكأيرعليكألمبرئن؟كا!ىرر!ثرإئجعيرير*!اى!!ص!ي!إ3ضفيور،حيم؟!!9؟حثهير!آ!؟ودء!!!لا ترترو!ءبمور!ا7س!3!!!،ىكارر3زو!ىكاير!ع

ءينيييم3!؟!ا1ابز!؟ا!!!"ء؟!!ال!ثثهياعى!7دكا،!ثرضء!لمعإ1؟!*6ء!ىلمص!!لاكا،كاو!ءص+سكاء؟براكاقيآيريركالمى*؟!نربراررلىء!مرمزهجحر

إ"!*و!شئرنريرسكاءىكاكا"-!صكا،وركا؟كاصكاوءص+!ع!ساكاحوو-!س!!؟صكأعشأ!!اكاير3بر؟أئن،رزوصير، صي!!!رزءكارر؟،ع!زو?كحر

أصفي!!!ش!ء!ورزر*!خخكاى!سكا/-كا"لي!3سسس"!!.!!س!مذاسوس!\رز!؟!لملمضءقيصتخز!!*!ساكا!رآ!

كأكا!حما؟1كا-كاكا!سكا?اكؤ!؟/،كابركايركالىص!عير(س!لمكعنهـالطورثسح!كا!ل!ستار!*!صس!وضسع!فومم!ثرشى،+!-؟مم!؟جبم-لإك!صءرز"!!ع!ج

ع-ء73ء3كاع!!؟.!لا؟،3جمرمكا*لح!ع!حورحمر+صنم:ء!اور!!ص
/حكاء3-زرلم!سءءيرئجلمء-لمصرو+كوءر.!كأ!اشا!1زرير-أ!3نن؟+ا

لايى-عءكاررير!ترالأوصلمتب!خ!*جبلم!لأث!!لأ!لأالالهـلسوصلأامروركرقي/*ء-3ء،!ء!!أوريم!ءببكا!!"كا

!*ء"!،،كا)اثثيدأ!!سطوزرري"لمت!تهألأع-كاع؟!لا!!!!نو؟يم؟4روأ!،؟ضلا!!يىإنرعكا؟!ء"!ءزر""كأور،أ،بخغأ+ق؟!!"ء!(كابخ 4رو3!رفوألليؤ!!إ"صوك!شإلميئعلألهـسلأاالئث!جمهكاكوء،ىكاص
كاءهـوبر!!3-صى3ءبر*سكا.*أخ!!!يكجي!علم!،!أاير/،3!!ا!

لأ33!3كازرءث!ول!ابىأ1-لألأ!3سءج3!؟*س3!كا!كا!كاكا!كا31؟!!!*!كالمار/س!-!ا!9ئر!بز
كا!حيل!1إكا!،!برغ\!كا1!

!ى!،5،-كابر؟كاصثح!!كازركش!

!كايس!و!!!!!3رز!ير؟ى!ءى!زوس3!لم!ءرزتن

لبحوالمالأبن!أ!وقيكال!!!ء1لمثرموداكلليص!يي!"ع"ل!رء2صص\ؤ!!؟ا!؟أ*؟!ا!رر!ى4

01ى*3ع!ص!زر!؟!بىورص،+أء!ضا!يركاكاس!!!!-

لايونىا!ئ4لأ3اكهولموءدعع!238يه!ح!!ل!ع-!جمكروسبحر!ث!كويربز!زربربر؟ك!كأ!كا?!لملإ؟ىيصلإيرص؟!اكئهبمعير"قي!ح!كه!!بربر!ء

كا..3كلءسعكا!1اع!برار!كا!أ-صءابر!لمكاكؤ-ء!!كا41يم

بركر*!؟3!:رزيرئرنخيمبر؟زربخ!كارولم!!ث!ا!،3ثم!*"يز!-ءكااع!يمء"ترىء!ا

كائاكاثلاكسيفالونياباماسلوسررلأ!3غ!تثمةكاكال!الم!مورسفل!3!يبماس!يجه؟سح!شلوإح!!!؟تمز*أ!؟!حمبم!شءأ!-ا!روا-اءكا!!!لأ4ص!"أبر*؟!

كورص!-!!ثبوسءمصر+ثي؟روكااس!؟ير،،"رر،ء!?-?

لمو،،آقلثللكا3"3كللكلررسا،أكؤثعرأء".م!كلأ!المارإتون،سك!ى!1+كد؟ثو!ل!"*برير-!ننبر!ءبرفيا!كارزءعكا!!/تركا!سبراص

ج!ع!لأسى-*!ء-تطثي!ؤكاك!طلأجم!قافي:3!لألألهثاحل!*للاءلحأندلوسإ+حسىىء،إىكا-،/،!صبر!إ1\كأ3!يه!*إأئر؟*

1+كا3!.094-!ممالم،ءيرءكرر!:برعىدءكاتنيرا

-.لأح!!موس!ت!عآ!يس!يمث!بنبخرز!37،!صبز!"كاأ؟"!زرالآيرى!!ووكالمكئيبم
لجيثبياءئمكمماكتينهاكاص"3بر!كاكر-مقأ!م!ملبم.ا"ليلوسطئمسب!عيههـهلهكاريا+*?ء!بر

الأوللميلة(ا!لعابك!ءكهدممالداموقعع،23كاج!محبم!سلى(الالرالرلمكلال!ات!لحديل!+لأ*س!بر*اإزرررقي!!بم!ء!ءكأتر"س!،!بر"؟ئني*3أ3ىى1ش؟!3
عءكاء؟!ا؟!كا!عصبم!ص!ىى!!34لآ"!

كاررص؟"ع

ىلم!للوسعبر،؟سءاسهزكاكلهى؟،تاك!مهوسل!!عندوسح!ى-اسوكثه!بمئيركاصزركيم!حص
حيهم!-!-وولمء"!!!،!7!ور

لمى!!يس!*كفالك!ع!ش3-يركرو!+!!!؟ل! 93!!!!*ىعجموىحا"!ح!ع-؟ش-ئرير

لإئم!!يما!و!ج!!آأ3-!أ"كبم1ء!ي!حه!لوس!برايوسثحمو!جوس!!ع!ءيم!ح!حسم؟جس!ع!

الإغيقمناطق!\!صاساينيرا1!ليرا*بم6*!كا كاعلودمم!!+*

صص

أخرىمناطقءا!ع!3،1؟جم!كارلاثوي

رئيسيهمعركةموقعررأ؟!ول!طبلض3أ(أش3!-2!ع!ة

كا،!+سحح!!سصور!"ير؟يرل!مللى1

كزيت-3!3حمأ4ععءأثثثئسكارع؟اى-!ض!*ئم

مدينه،-*ا!للتالاثه!كي!ؤللاص!!أ*.
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للموسيقىإلههموأبولو،عندهمالحبإلاهةأفروديت

عنده!ا.الحكمةإلاهةوأثينا،للحربإلههموأريعم!والنور،

بمحادثةيستمتعونالإغريقرجالكان.الترويح

احتفالاتخلالأو)الأسوات(،بالأجوراأصدقائهم

التيالرياضيةوالمبارياتالاحتفالاتوبحضور،الشراب

والجريوالملاكمةالمصارعةفىالمنافساتفيهاتحتدمكانت

الألعابمنذلكوغير،الرمحورميوالقفزالخيلوسباق

.الرياضيونينالهكبيراشرفافيهاالفوزكانالتيالعديدة

الاقتصاد

الإغريقلإدسكاننصصمنأكثرعمل.الزراعة

وأبمفرده!يعملونا!زارعونوكان.والرعيبالزراعة

العائلةجهودوتتضافرامحبيد.امنقليلعددبمساعدة

زراعةتتماحيثالحصاد،وقتواشراعةأعمالفيجميعها

والماعزالأغناموتربى،أممروموا،والزيتونوالشعير،،الحنطة

منالإنتاجفائضويصدر،خصوبةالأقلالأراضيفي

..إل..والصوفوالنبيذ،،الزيتونزيت

وكان.يدويامنتجاتهممعظمالإغريقصنع.الصناعة

لوجودإضافة،مستقلبشكليعملونالمهرةالحرفيون

منمعظمهم،عامل001-02منيقربماتضممعامل

والملابس.وايلأسلحةالفخارالصناعاتأبرزومنالعبيد.

صناعاتفيكبيرةبشهرةالمدنالدولبعضحطتوقد

الإغريقيةوالمسشعمراتالجزريرتبحركالتالإغريقيةالشحنسفن

تحلكويستمدلود،الهحاريةوالأوالى،الزيتونوريتالخمورمثلمنتحات

.وساققدىمعلىالسفنشصعمليةتسير،الصورة

فيالصموفيةوالأثوابأثينا،فيالمزخرفالفخارمثل،معينة

كورنث.فيالمعدنيةوالأدواتوالمجوهراتميجارا،

للدولإنتاجهمفائضالإغريقالتجارصدر.التجارة

والأخشابالحبوبومنهاأحبيد،بامقايضةالمجاورة

.والمعادن

ممصرتتمالإغريقلبلادالرئيسيةالتجارةكانت

الإغريقوأحدثالأسود.البحرقربوإسكيثيا،وصقلية

الأوزانصحةمنالتأكدالمحتسبومهمة،للحسبةنظاما

ييس.والمقا

إلىالوعرةالبلادطبيعةأدت.والمواصلاتالنقل

نقلمهمةالعداءونتولىحينفىبرا،الارتحالصعوبة

الخيولكانتوقلتها،الطرقولوعورة.المدنب!تالرسائل

البضائعلنقلوالعربات،للأشخاصالرئيسيةالنقلسيلةو

انتشارا،أكثركانافقدبحراوالسفرالنقلأما.والحمولات

السفن.وغرقالقرصنةأخطاررغم

الثقافيةالحياة

القديمةالإغريقبلادفيالفلسفةنشأت.الفلسفة

تعريبفلسفةوكلمةالميلاد.قبلالسادسالقرنخلال

كلمتينإلىتنحدرالتيالإنجليزية)فيلوسوفي(للكلمة

منالعديدالفلاسفةأثار.الحكمةحبتعنيانإغريقيتين

للبحثموضوعاتاليوماعتبارهايمكنالتىالأسئلة

فييتاحرونالإغريققدماءوكان،البعيدةوالأراضىالمحاروراءفيما

هدهوفي.الأخرىالبلادمنوالرقيتىوالمعادنوالأحتا!الحبو!السلع

كليم

ة

ص
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عمله،وكيفيةالكونجوهرفيالفلاسفةفكر.والدراسة

كثيرا،وبحثوا،والحقيقة،المعرفةطبيعةبعدفيماناقشواثم

والشر.الخيرتحديدبغية

أكثروأرسطوطاليسوأفلاطونسقراطمنكلاعتبر

مساءلةعلىتنصبكانت،سقراطودروس.أهميةالفلاسفة

تناولبينما،وحججهمآرائهمضعفلإظهار،بدقةمستمعيه

الحكم.وحسن،والعدالة،الجمالمثلموضوعاتأفلاطون

والعلم.الفلسفةإنجازاتأرسطوطاليسلخص

يكتنفهمالإغريقيالشعبأبناءمنالأكبرالقسمكان

فإنهذا،منوبالرغم،ونظرياتهمالفلاسفةحيالالشك

عاموفي.باعتقادهمتحظىباتتوالأساطيرالخرافات

سقراطعلىالأثينيينالمحلفينمنهيئةقضت.بم،ق993

المزعومة.بالهتهماستخفافهأبدىلانهبمبالموت

شأنذلكفيشأنهم،الإغريقالعلماءاعتقد.العلم

لقوانينوفقاويعمل،لنظاميخضععالمبوجود،الفلاسفة

علىالعلميةالنظرياتمنالعديدبنىوقداكتشافها.يمكن

الملاحظاتمنالكثيرواستنتجوا.والرياضياتالمنطق

التأثيرمحدودةالاكتشافاتبعضوحققواللطيعة،الدقيقة

اليومية.والحياةالتقنيةفى

كلإنالميلاد:قبلالخامسالقرنفىديموقريطسقال

لاالمادةفيجزءأصغروهي،ذراتمنتتكونالأشياء

في،ساموسمن،أريستاركوسوكان.ينقسمأنيمكن

حولتدورالأرضأنقررمنأولالميلادقبلالثالثالقرن

علىظلواالإغريقالمفكرينمعظمأنإلا.الشمس

تدورالسيارةوالكواكبوالنجومالشمسبأناعتقادهم

.الأرضحول

والمصورونوالنحاتونالمعماريونقدم.الفنون

للجمالتصورلإيجادوناضلوا.للفنونمهمةمساهمات

الأعمالأكثرالمعابدوكانت.المتناسقالتناسبعلىيستند

محيطةمتسقةأعمدةمنيحكونالمعبدلأنأثرأبمالمعمارية

داخلية.طويلةبقاعة

الدوريالنموذج؟للأعمدةنماذجثلاثةالإغريقطور

أفضلوكان.المزخرفوالكورنثي،الجميلوالأيوني،البسيط

الخامسالقرنفيبأثيناالأكروبولسفيبناؤهاتمالتيالمعابد

وإلاهاتهمآلهتهمأشكالالنحاتونصورالميلاد.قبل

ومن،القرونعبرأعمالهمتزايدتثم،البشريةوالكائنات

.وميرون،وليسبوس،كسيتيليسوبرا،لريافيدشصهمأ

الرسومزودتناوقد،الفنيةاللوحاتمنقليلعددبقى

التيوالنسخ،الإغريقيةالكتاباتوكذلكالفخار،على

الإغريقي.الرسمعنرئيسيةبمعلوماتالرومانيونصنعها

منأشكالأالرومانيةوالنعسخالفخاريةالرسوموتصور

اليومية.والحياةالأساطير

والقصصالمسرحيات-الغالبفي-الموسيقىرافقت

المعزوفاتيعزفونالمولمميقيونوكانالإغريؤ،.بلادفيالشعرية

واعتمدت.الخاصةوالاجتماعاتالاحتفالاتفيالموسيقية

.والإيقاعاللحنعلى،رئيسيوبشكل،الموسيقىتلك

بما،الادبيةالأشكالمنالعديدالإغريقالكتابقدم

المأساويةوالمسرحيات،الملاحموشعر،القصيدةفيها

.الأدب،ليونانيانو:ا.لتاريخوا،لهزليةوا

الحكمنظام

فيالإغريقبلادفىمعالمهااضهرت.المدينة-الدولة

الدولةفيالمواطنينمعظميدعيالميلاد.قبلالثامنالقرن

ويتكلمون،مشتركةأعراقمنينحدرونأنهمالمدينة

والتقاليدالعاداتويتبعوننفسها،المحليةاللهجة

س!صانهاالمدينة-الدولةتمنحنفسها.الدينيةوالممارسات

.كبيرةأسرةكأبناءيعيشونلأنهم،بالتبعيةإحسالعما

معظم،الثروةذويمنقليلةمجموعةحكمت

منالنوعهذاوعرف،الإغريقبلادفيالمدن-الدول

السادسالقرنوفي)الأوليغاركية(.الاقليةبحكمالحكم

الديمقراطية،نحوالمدن-الدولبعضمالتالميلاد،قبل

وتولى،الحكومةسياسةعلىالاقتراعحقالمواطنونومنح

الظروفأنإلاالقضاء،فىلخدمةواالسياسيةالمناصب

إمكانيةدونحالتالحياةوأعباءوالاجتماعيةالاقتصادية

والسياسة،الحكمأمورفىالفقيرةالطبقاتمساهمة

حقوقأيةوالعبيدللمرأةيكنلمذلك،إلىوبالإضافة

.الديمقراطياتفيحتىسياسية

القرنفينجاحاالديمقراطيةالدولأكثرأصبحتأثينا.

منمواطنكلبمقدوروأضحىالميلاد،قبلالخامس

وتخططتقرالتيالتشريعيةالجمعيةفييخدمأنالذكور

قوامكانأثينا.زعماءاختياروكذلك.الحكومةسياسة

مشويا.اختيارهميجريعضوخمسمائةالمجلس

الإغريقفيالأوليغاركيةالدولأكثركانت.أسبرطة

مجموعمن%ا.نحوفيهاالمواطنونشكلوقد.قوة

الأتباعمنالعظمىالغالبيةتشكلتبينما،السكان

الأراضي.زراعةفيمهمتهمانحصرتالذينالزراعيين

مكونةمجموعةوهوالإيفور،فييتركزالحكمنظاموكان

ثمانيةمنمكونوهووالجروسيا،،ضباطخمسةمن

الإيفورزفترةكانت.الملكإلىبالإضافةعضوا،وعشرين

كانواالجروسياأعضاءأنحينفيواحد،عاملمدةتمتد

لكن،وطنيةجمعيةلأسبرطةوكان.الحياةمدىينتخبون

فيها.قضيةأيةمناقشةطلبالمواطنينبمقدوريكنلم

تملكاتيالوحيدةأسبرطةكانت.المسلحةالقوات

كان.الإغريقيةالمدن-الدول-جميعبينمنعاملا،جيشا
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فنعلىيتدربونالمدن-الدولجميعفيالشباب

علىالقادرينالرجالجميعويستدعى،الحربومتطلبات

بحريةقوةأكبرأثينالدىكانو.الحربزمنالسلاححمل

كلتزودكانت،الكبيرةالحربيةالسفنمنالمئاتتضم

.مجدفمائتيعنيقللابمامنهاواحدة

باسمعرفقتالياتشكيلاالإغريققواتنظمت

بينفيما،قرونثلاثةقرابةالرئيسيالتشكيلوبقي.الفيلق

الفيلة!،ولتشكي!!ألميلاد.اقبلالسانوالرابعالقرنين

متتالية،صفوففيل!صفكتفاالمشاةالجنوديصطف

أ!مفوفاوتتقدم،خطهواتعدةوآخرنسقكللينتفصل

كانتحيت،القتاليةالأعمالالخوض!نفعسهاالهيئةبهذه

تحقيقيتوقفوكانوغيرها.والرماحالسيوفتستخدم

قلباختراقفيالنجاحمدىعلىالمعاركفيالنصر

محاصرتها.أوالمعاديةالقوات

تاريخيةنبذة

الإغريقبلادفيرئيسيةحضارةأولظهرت.البداية

ذلكوكان،إيجةبحرفيالواقعةالجزيرةتلك،كريتفي

نسبةالمينويةبالحضارةعرفتوقد..مق.0003عامنحو

ودامت.لكريتالأسطوري!االحا،مينوسالملكإلى

عشرالخامسالقرنمنتصفحتىإيجةبحرعلىمميطرتهم

إمبراطوريةتكوينمنالمسينيونتمكنعندماالميلاد،قبل

أنهاإلا،كريتعلىالقضاءمنتمكمت،كبرىمسينية

نمطمثل،المينويةالحضاريةالمعالممنبعفئااتخذت

ضدالحربكسبواالمسينيينأنالمؤرخونويعتقد.الكتابة

القرنمنتصففي(الان)تركياالصغرىآسيافي،طروادة

العديدألهمتالتيالحربتلكالميلاد.قبلىعشرالثالث

حربانظر:.الكلاسيكيةالقديمةالادبيةالأعمالمن

!طروادة

تهاوتمافسرعانطويلا،المسينيةالحضارةتعمرلم

داهمهمعندمابمبقليلالميلادقبلعشرالثالثالقرنبعد

منالكثيروفر،الشمالمنجددغزاةوه!اأصدوريونا

تاريخمنالفترةهذهوتعرف.الصغرىآسياإلىسكانها

عامحتىاستمرالذيالمظلمبالعصرالإغريقبلاد

الثامنالقرنوبعد،الكتابةالإغرية!ونسي..مق008

الكتابةمنمأخوذةبأبجديةالكتابةالإغريقعاود،.مق

الشاعربإفاضةأشعارهممنبعضاروىولقد.الفينيقية

والأوديسة.الإلياذةملحمتيهفىهوميروسالضرير

المدن-الدولتطوربدأ.الإغريقيةالمدن-الدولتطور

الدولبعضكانتفأحياناالمظلما.العصرخلالالإغريقية

الإغريقتاريخعلىأضواء

ىديةالميمرالتقافةظهور

كريتجريرة

-،ق.م0003حوعامحع6

مسحلةأيمميةأاعا!ألأإشامة

ق.م776-لح

الإغريقللادفىالمسيحيةالتقافةاردهار

ق.م947و094ح

مرتيرالفارصيالحيمقهريمة

الإعريقأيديعلى

فنونهمأعظمألئالإعريق

الدهبي.العصرأثناء

م.ق774-134

اشئيسيةالحضارةكاتالملينويةالثقافة

الميمويولىأنتحوقدالإغريقبلادفيالأولى

يحتساهدكصاا!يةاالمهارةعلىقدلأعمالأ

الحدارية.الصورةهذهفي

الإليادةملحمتيمؤلف-الحالس-هومر

تكولىأنويحتولالإغريقيت!!،والأوديسة

قبلالام!القردخلالكتمصقدىالأشعار

الميلاد.

*ء*-08

وعحهمت-51

وحلعاؤهاأتيا!

وحلعاؤهاأسرطة

أحرىبو،لبةم!اطق!

اتموسضائدحز

أيديعلىلظمتالمتنافسةالتحالفات

الحاصالقردحلالوالأسبرطيينالأثينيين

الحر!فيالتنافسلرروقدالميلاد.قم!!

الإمحبرطيود.فيهاانتصرالتياصلوبونيزيةا
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،كبرىدولةتكوينبغيةبينهافيماللاتحادتسعىالمتجاورة

وفىاستقلالها.علىالحفاظالدولمعظممحاولةمع

النبلاءبمشورةالدولتلكفييعملونالملوككان،البداية

عامنحوالملوكالنبلاءطردماسرعانلكنالأغنياء.

الأمور.زماموتسلموا،.مق075

المتمثلةالمشكلةالأثناءتلكفيالإغريقبلادواجهت

ولذا،الزراعيةالأراضىوقلة،السكانأعدادزيادةفي

منالقتالكانحيث،المتجاورةالدولبينالقتالاندلع

علىالدولتلكبعضنماوقدأسبابها.أحدالحدودأجل

خلالمنقويةأصبحتفأسبرطة،الأخرىالدولحساب

الكثيرغداوبذلك.عليهاوتغلبهاالمجاورةالشعوبقهرها

سادتهملصالحالأراضيفييعملونالدولتلكأهاليمن

الأسبرطيين.من

مغادرةإلىالإغريقمنالعديدالأراضينقصدفع

طولعلىجديدةدولتأسيسلهمقيضوبذلك.دولهم

المدةخلالوالأسودالمتوسطالأبيضالبحرينشواطئ

الميلاد.قبلوالسادسالثامنالقرنينبينفيماالواقعة

إيطالياجنوبيفيتطوراالمستوطناتأكثروكان

الإغريقبلادباسمتعرفأصبحتوقدوصقلية

.الكبرى

صغرنتيجةعبيدإلىالإغريقالمؤارعينمنالكثيرتحول

عليهمالديونوكثرةبهايعملونالتيالأرضمساحات

الأرضخسارتهمإلىأدىالذيالأمرسدادها،وتعذر

لحرية.وا

الامتقرارعدمتزايدأدى.الحكممنجديدةأشكال

ونتيجة،الدولمنالعديدفيللسلطةالطغاةوصولإلى

الذيالقائدعلىللدلالةطاغيةلقبأطلقأيضا،للثورات

.القوةطريقعنالمطلقالحكمعلىيستولى

فعلى،أتباعهمأهدافمنبعضاالطغاةمنالعديدأنجز

الشعبوسخروا،الزراعيةالأراضيبتوزيعقاموا،المثالسبيل

منالطغاةزادوأخيرا،كبيرةعمرانيةمشاريعفيللعمل

للشعب.خدمتهممنأكثرقوتهمبتنميةأهتماماتهم

طريقعنالطغاةمنالكثيرمقاالتخلصتم

والنبلاء،الأثرياءمنعددالحكمتولىحيثبمالأوليغاركية

وفي.الديمقراطيةنحوالتحركفيالدولمنالعديدوأخذ

رجلومثلهمالحكممقاليدالأثينيونتسلم..مق495عام

عبوديةفأنهىالقوابن.إصلاحبغية،سولونيدعىدولة

وحدد،للثروةتبعاطبقاتإلىينالمواطوقسم،المدنيين

مسودةأيضا،ووصع.طبقةلكلوالواجباتالحقوق

اندلعت،قليلبامدمنصبهسولونتركأنوبعد.قانون

فيأثيناعلىأ!مبرطةتغلبت

البلوبونيزيةالحرب

.مق338!.مق4"4-431بي

الإغريقبلادحاكماالأكبر،لإسكندرا

الفارسيةالإمبراطوريةهزمومقدونيا،

م.ق332لاهـبم.مق4-33632

بلادعلىالرومانسيطر

للإغريقا

بلادعلىالمقدونيالثاليفيليبسيطر

الإعريق

العصروبدأالأكبرممندرالإسمات

الهيليسشى

المدولسط!*اللحر!4

أحر؟يولاليةصلاطق!وحلعاؤهاأ!سرطة!

الحرل!بعدامشمراللدن-الدولبينالقتال

سنةأمسبرطةهيمنةوانتهت.البلوبونيزية

إلىدلكبعدالسلطةوانتقلت..مق371

طيبة.أهل

المناطقمعظمأخ!عالأكبرالإسكندر

..مق326عامبحلولالهندإلىمصرمن

الحضارةوأدحلإعريقيةمدلافيهاوبنى

له.الخاضعةالأماكنكلفيالإغريقية

الإعريقبلادعلى!ميطرتالرومانيةالجيولتق

.وقدالرومانيةالإصراطوريةمنجزءاوجعلتها

الحضارةأوجهمنكثيرعلىالرومادحافظ

ال!غريق.أيديعلىتحققتالتي
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الحكمعلىواممتولى.،.مق056عامفيأهليةحرب

بيزيستراتوسباسمعرفطاغية

منيجعلدستورا.مق805عامكليسثينيزواقترح

لكافةالجمعيةفىالاقتراعحقمعتمذا،ديمقراطيةدولةأثينا

خمسمائةيضممجلساوأدشأ،البالغينالأحرارالرجال

كلأماممفتوحةفيهالعضويةأبوابوكانتعضو،

الموأطنينلكافةالفرصةأتاحتإصلاحاتهفإنولذا،مواطن

الحكومة.فىللخدمة

الفارسيةالإمبراطوريةتوسعت.الفارسيةالحروب

فىالإغريقيةالدولمنالعديدهزيمةمنوتمكنت،بسرعة

الفترةوفي.الميلادقبلالسادسالقرنخلالالصغرىآسيا

الدولتلكتمردت.م،ق494و994عاميبينالواقعة

إلاالأولداريوسالملكمنكانفما،الفارسيالحكمعلى

،الثورةسحة!منتمكنت،كبيرةعسكريةحملةشنأن

بسببلتأديبها،أثينا،باتجاهالتقدمقواتهتابعتثمومن

الإغريق.للثائريندعمها

كبيرةبضيمةالفارسيةالقوأتمنيت،الصغرىآسيافى

المدأوقفتالتي.م،ق094عامماراثونمعركةفي

حملاته،ألاولأحشورشدأراخليفةجدد.الفارسي

بعضتوحدت،الداهمالخطروإزاء.الإغريقضدالعسكرية

هزمت.الغزاةضدللقتالأسبرطةقيادةتحتالإغريقيةالدول

الثرموبايليممرفيصغيرةإغريقيةقوةالفارمميةالقوات

لخطةووفقاعندئذ،أثينا،نحوتقدمهاوتابعتالضميق،

خليجإليالأثينىالأسطولسحبجرك!ثميمستوكليس،

ألاسطولعلىالنصرتحقيقمنتمكنحيثسلاميزبم

الملكورجع.الأسطولنصفمنيقربماوأغرق،الفارسي

الإغريقنجح،ذلكوبعد.قواتهبقايامعبلادهإلىالفارسي

..مق947عامالمتبقيةالفارسيةالقواتتصفيةفي

ياكالتعاونأمد!للى.وأسبرطةأثينابينالتنافس

وفي.الفارسيةالحملاتإبان،الإغريقيةالدولبينفيماتم

الديلى.الحلفسميتحالفاأثينانظمت.م،ق477عام

الصغرىآسيافيالواقعةالدولمجموعةيضموكان

بينفيمااخر،تحالفاأسبرطةقادتحينفي.الإيجيةوالجزر

البيلوبنيسوس.دول

العالمعلىالسيادةأجلمنصراعاالمتنافسانخاض

الميلاد.قبلالخامسالقرنوأواخرأواسطخلال،الإغريقي

منالقمةإلىالميلادقبلالخام!رالقرنفيأثيناوصلت

عالمفيالحضارةمركزوكانت،والثروةالقوةحيث

614عاميبينفيماالأثينيينقائدبيركليعروكان.الإغريق

477عاميبينفيماالواقعةالفترةاعتبرت..مق942و

الفترةهذهوتميزت،الإغريقلبلادالذهبيالعصر.مق43وأ

العصر،هذاخلال.الفنيةوإنجازاتهاالمتميز،أدبهاخلالمن

وسوفوكليس،،أيسخيلوسالإغريقالمسرحيونكتب

والنحاتونالمعماريونوبنى.روائعهممنالعديد،ويوريبيدس

الأكروبولس.علىالبارثينون،الإغريق

فيالذهبيللعصرحداالبلوبونيزيةالحربوضعت

أثينابينفيماالحربهذهاندلعتحيث،الإغريقبلاد

بينالمدمرةالحربوامتدت.م،ق431عاموأسبرطة

منهكة.منهاأثيناوخرجت.م،ت404عامحتىالطرفين

بالطاعون.مق043عاممنيتأثيناأنسوءا،الأمرزادومما

بيركليس.فيهمبمافيها،السكانثلثىبحياةأودىالذي

ثمومن؟القيادةعلىقادرةغيرأثيناغدتوهكذا

علىأسبرطةسيطرت.فاستسلمتالحربفيالامشمرار

القتالاندلعماوسرعانقصير،لأمدولكن،الإغريقبلاد

371عامأسبرطةهزيمةمنطيبةوتمكنت،الدولبينثانية

الظروفوساءت،الحياةمستوىتدهورلهذا،ونتيحة.مق

الأغنياءبينفيماالعنيفةالصداماتواندلعت،الاقتصادية

المعسيطرةالعاداتمنوالأنانيةالفرديةوغدت،والفقراء

حيويتها.دولعدةوفقدت،الناسعامةعلى

الحروبهذهبعدالأقوىالدولةمقدونياأصبحت

الإغريقية،للدولوالضعفالوهنآلحينفي،المدمرة

،.مق353عاممقدونياملك،الثانيفيليبالملكوانطلق

فى!وبذلك.الإغريقلمهاجمةعسكريةحملةرأسعلى

وبعد..مق338عامالإغريقوسيادةلامشقلالحدوضع

الانتصاروتحقيق،الإغريقضدحربهفيفيليبالملكنجاح

تقضيجديدةخططاوضعكارونيا،معركةإثرعليهم

لكنه.فارسبلادلمهاجمةإغريقي-مقدونيجيشبتشكيل

..مق336عاممقدونىرجليدعلىحتفهلقي

والدهالأكبرالإسكندرخلف.الهيلينستيالعصر

وتبنى،عمرهمنالعشرينفيوهو،الحكمفيفيليبالملك

عامناجحةح!لةوبعد،فارسبلادغزوفيوالدهمشاريع

الأرا!يفئمعظممنالإلمسكندرتمكن،.مق334

امتدتوبذلك،سنواتعشرمنأقلفيالفارلمسية

زادتالهند.حتىالإغريقبلادمنالجديدةإمبراطوريته

الإغريقية،الأفكارانتشارسرعةمنالإسكندرفتوحات

والشرقمصرمنكلإلى،الحياةفيالإغريقوطريقة

قادتهوقسم..مق332عامالإسكندرومات،الأوسط

تحتاللإغريقبلادوبقيت،ورأثيةدولإلىإمبراطوريته

الإسكندرلموتالتاليةالفترةعرفت.المقدونيةالسيادة

الإغريقبلادفيالحقبةهذهوامتدت.الهيلينستيبالعصر

الحكمإلىالأمورمقاليدآلتعندما.م،أق46عامحتى

فيالإغريقيةالثقافةاستمرت،الفترةتلكإبان.الروماني

وفيالإسكندر،فتحهاالتىالأراضيكافةعلىالتأثير

الشرقية.الأفكاروصلتها،نفسهالوقت
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الدماروانتشارالختلفةالحروبالإغريقبلادعانت

الإغريقيةالدولشكلتالميلاد.قبلالثالثالقرنخلال

المقدونيينالملوكلكن،الاستقلالأجلمنللقتالمنظمتين

قتالأالمنظمتانوخاضتعليهما،السيوةعلىحافظوا

بينهما.فيماضاريا

أصبحت،الفتوحاتهذهونتيجة.الرومانيالحكم

قوةالأمأكثرإحدىالميلاد،قبلالثالثالقرنفيروما

التوسعفيروماأخذتذللثوبعد،المتوسطغربىفي

فيالإغريقبلادعلىالسيطرةمنوتمكنتشرقا،

وكذلكالميلاد.قبلالثانىالقرنمنالأربعينيات

الدولمنلأييعدلملحكمها.مقدونياأخضعت

وبالرغم،سياسيةأنظمةأو،قويةعسكريةقواتالإغريقية

والصناعةوالزراعةالتجارةازدهرتفقدهذا،من

الفنالإغريقمنالرومانأخذ.الثقافيةوالنشاطات

الثقافةنشرواوكذلك،المعيشةوطريقةوالفلسفةوالدين

إمبراطوريتهم.أراضيفيالإغريقية

م.93ءعامالرومانيةالإمبراطوريةانقسمت

الرومانيةالإمبراطوريةمنجزءااللإغريقبلادوأصبحت

الرومانيةالإمبراطوريةسقطت،م476عاموفي.الثرقية

الإمبراطوريةباسمالشرقيةالإمبراطوريةوظلت،الغربية

الأتراكأسقطهاعندماأم،453عامحتىالبيزنطية

الرسميةاللغةالإغريقيةاللغةكانت.العثمانيون

الإغريقيةالثقافةكانتحينفى،البيزنطيةللإمبراطورية

البيزنطة.للمؤسساتالأساس

لتأسيسالقدماءالإغريقمهدالإغريقى.التراث

بقسطالحديثةالديمقراطياتتدين.الغربيةالحضارة

الشع!جعل!التيالإغريقيةالحكملأنظمةكبير

المحاكمةجعلتكما،الحكموأساسالسلطةمصدر

أمامبالمساواةونادت،محلفينهيئةاختصاصمن

العديدفيالقديمةالإغريقيةالأبحاثتعتمد.القانون

علومذلكفىبما،المنتظمالفكرعلىالميادينمن

وقدوالفيزياء.والفلسفةوالتاريخوالهندلحمةالأحياء

والتاريخالمهمةالأدبيةالفنونمنعدذاالإغريقأنجز

والتناسب،للانتظامنشدهموفى.والملهاةوالمأساة

القويتأثيرهالهاكانالجمالفيمثاليةأوجدوا

الغربي.الفنفيوالفعال

القديعةالإكريقببلادالمعرفة

منالكثيرالقدماءالإغري!تعنالكتاباتلناقدمت

كتب،المثالسبيلعلى.الإغريقعالمعنالمعلومات

الممتازتاريخهضمنالإغريقتاريخعنثيوسيديديس،

البلوبونيزية.الحربتاريخ

منبالكثيروالمزاراتالإغريقيةالمستوطناتبقاياتزودنا

الاثارعلماءيدرس.القديمةالإغريقبلادعنالمعلومات

والأسلحة،،والأدواتكالفخارأخرىوأشياءالأبنية

والفنوالثقافةوالاستيطانالتجارةأنشطةعلىللتعرف

اللإغريق.بلادفياليوميةوالحياة

فيشليمانهنريشالألمانيالأزريالعالمتمكن

عنالكشفمنالميلاديعشرالتاسعالقرنمنالسبعينيات

كلفيكبيرةبشهرةحطتالتيالمدفونةطروادةمدينة

فىيشكونقبل،منالناسوكان،والأوديسةالإلياذةمن

الاكتشافاتمنبالعديدأيضا،،شليمانوقاموجودها.

أرثرالبريطانىالأثريالعالمحدد.مسينيفيالرئيسية

قصرموقعالميلاديالعشرينالقرنأوائلفيإيفانز،

الحضارةوجودأثبتوبذلك.كريتفيكنوسوس

التنقيبمنالمزيدإلىالاكتشافاتهذهدفعتوقد.المينوية

.لأثريا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

تراجم

.الأدب،اليونانيانظر:.الإعريقالكتاببأسماءقائمةعلىللاطلاع

مايلي:أيضاةوانظر

سترابوبراكسيتيليسألقراط

سقراطسبيتياأبيقور

سولونبيركليميىبيكتيتوسأ

سيمونليسيلأابيرهوسحميدرأ

ليسطاستويسترابيزسطورأ

ثعورفيثاتسبيسسركويستارأ

ياسفيدثميستوكليصيسيستدرأ

الثانىفيليبدراكوالأكبرالإسكندر

يسكارنياديموقريطصدأفلاطود

كليسثينيزيموقليسدإقليدس

يسدلكيبياايوحيندأمبيدوقليس

ليسبوسالأكبرديوليسوسأوليمبياس

الأولليونيداسالإيليرينونإيراتوسثينير

هرقليطسالرواقيزينونبارمنيدس

مدن

كورثدلفيأليداوروس

مسينىطيبةأثيا

كسوسوسأممبرطة

الحفماريالاسهام

لفيزياءالعمارةاعلمالأساطير،ا

لمسطقالعموداكروبولسلأا

الكلاسيكيةالمومميقىالفلسفةالحغرافيا

لنحتاعلم،لفلكاصياتالريا

لهندسةاالحيولوجيالشعرا

الأدب،اليونانيةالفنيالرسمالسحالدنياعجائ!

اللغة،اليوناليةالزيتيةالرسومالعلم
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الحكمأنظمة

المواطمةالمدية-أررزأ!ةاتاريحية()!دةأتينا

الاقزاعورقةاسديمقراطيةاالأريوبهاعوس

اضكا،توناا!عاةاأسرطة

تاريخ

طروادةالأيوليوناياويودالأخا

أعيليستىاالعصرحضارة،إيحةروسالأوليمبيةالألعاب

تردهـالمااي!انترمولاأوليممجا

يوداسدورالأوليمبيادا

سلابأجونيولأا

صلةذاتأخرىمقالات

11الأراتناسرالاتصالات
ميلوي!ينوسهـح!

الصمدوقيةالقيتارةثريسأركاديا

مسييافيثيسالأوليمس!ا

مقدوسايسسو!حكاياتبرالي

الملالسالسفيمةالرونز

تمال،المجحلمصراا!رافةالمجوتيا

الموف!وعصرعنا

الإغريقعالم-1

احس!سادا-!اصسطحا-أ

السكانحياة-2

الدي!-دالعائليةالحياة-أ

تمكترواهـاضعليما!

والمأوىوالملسالمأحلى-ح

لاقتصادا-3

ةراضحااحعةاشرا

والمواصلاتأضقلا-دالصاعة-ب

الثقافيةالحياة-4

الممولىحالعلسفة

أ!لبما!

الحكمنظام-5

ألسرطة-جالمدية-اسدولةا-أ

المسلحةالقواتدأتيما!

تاريخيةنبذة-6

القديمةالإغريقببلادالمعرفة-7

أسئلة

7

8

ملامحها؟بعضوضتى؟الإعريقيةالمدية-بالدولةالمقصودما

الإعرلمجي؟الححمظمكليستيحيزأصلعكيرو

أثينا؟فيعهأ!سرطة!يالتعليماحتلادكادكيرو

الإعريق؟عمدالدهمياحعصراما

ماوراءمستعمراتفيالإعرقي!قدامىسالعديداستقرلمادا

البحار؟

اشواد؟ه!ااغدماءاالإعربتاكادالمسريةالمجالاتأي!ي

الإعريقية؟المدن-اسدوأ!امعفمأعليهكاتارزياالحكميتسعلما

الإغريقية؟التقادةدشرفيأسهمتالإصراطورياتأي

أوقاتهما؟أ!ضلالقدماءالإعريهتيعدهالديالحدتما

للتقويموفقاالسنةمنالثامنالشهرأ!ئهسطس

للإمبراطورتكريماأغسطص!وسمي.الجريجوري

الشيوخمجلسقام،حكمهصترةوخلالأوغسطوس.

فبراير،شهرمنأخذوهالشهرهذاإلىواحديومبإضافة

يوما.31أغسطسفأصبح

نصفمنالمعتدلةالمنطقةفياصيفاقمةأغسطسيمثل

السنةأيامأطولأنمنالرغمزعلى.الشماليا،رضية1أش!صةا

شهورأشديكونلأنيميلأغسطسانإلا،مضتقدت!صن

الشمالأقصىفيتقعالتىأجماالأقافيأما.حرارةأعسنةا

الباردةاللياليأننجدفإننا،المرتفعةالحبليةالمناطقوكذلك

الانتهاء.وشكعلىالصيفموسمابأنينذرانوالصقيع

أغسطصيكون،ال!رضيةأحصةامنالجنوبيالنصفوفي

ينتهي.أنوشكعلىالشتاءأنعلىعلامة

وكذلك،الذهبعصاالمسماةالنبتةتجعل.الأنشطة

وإشراقابهجةأكثرالحقولالن!و،طويلةالأخرىالأزهار

الشمالي.الأرضيةالكرةدصففيأغسطس!شمهرفى

يأمنأكثرأغسطسفيوالغاباتالحقولحشراتوتكتر

العودةرحلةلتبدأالمهاجرةالطيوربعضوتستعدآخر.شهر

أغسطصر.بحلولالجنوبإلى

للعطلةشعهراعادةأغسطسشهرفيكونأوروبافيأما

هذاأيامبعضفييحتفلألوابها.المدارستغلقحيث

وذكرىأعياداتشملالتىالعديدةالمناممباتببعضالشهر

.الدولبعضاستقلال

أغسطصبشوالخاصتانالزهرتان.أغسطسرموز

الجزعفهماجوهرتاهأما،والدكبوثالخشخاشزهرتاهما

والزلرجد.العقيقي

مصنعهالعملصاحبإغلاقالخ!عجيزيالإعئهلاق

بهذاالعملصاحبويستخدم.دخولهمنلمئالعمال

العملإيقاففىالمتمثلالاقتصاديالسلاحالإغلاق

خاصةمعينةشروطقبولعلىالعاملينلإجباروالأجور

.والمرتباتبالعمل

عنالإضرابلعمليةمشابهاالتعجيزيالإغلاقويعتبر

النزاعاتفىمستخدمااقتصادياسلاحابوصفهالعمل

إيقافالإضرابإنحيثمنعنهيختلفأنهإلا.العمالية

تلبيةعلىالعملصاحبلإجبارالعاملونلهيقومللعمل

معينة.مطالب

عددمنبكثيرأقلالتعجيزيالإغلاقحالاتت!صن

ال!غلاقحال!تلأن،العملعنال!ضرابحال!ت

مراتعددإجماليمنضئيلةنسبةمعوىتمثللاالتعجيزي

هذهإلىالنسبةهذهانخفاضفيوالسبب.العملإيقاف

إغلاقعدمعلىعادةيحرصونأحولاأصحابأنالدرجة
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أكثروسائلالأحيانبعضفيلديهمويكون،مرافقهم

مثلاقتصاديا،عمالهمعلىللضغطوفعاليةمباشرة

التيالطرقهذهاخرإلى،عنهمالاستغناءأواستبدالهم

عمالية.نزاعاتفيالمشتركينالعمالمنتخلصهم

.الإفمراب:أيضاانظر

لونهويصبحمؤقتا،وعيهالشخصفيهايفقدحالةالإعئهماء

المغمىوالضخصينهار.ثمعرقاالتصببفيويبدأشاحبا

الإغماءةوتستمر.منتظمغيروتنفسهضعيفانبضهيكونعليه

الإغماءمرحلةتمرأنوبعدإلا.ليسدقائقلبضععادة

التنفس.وينتظمالنبضويقوىالعضلاتتتماسك

الدممنكافيةكميةتصللاعندماالإغماءيحدث

فيتمددعنالحالةهذهتنتج.بسيطةزمنيةلفترةالمخإلي

فىوهبوطالقلبضرباتفيهبوطيتبعهاالدمويةالاوعية

.الدمضغط

بمسببأوانفعاليةصدمةبسببالحالةهذهتحدث

الوقوفنتيجةالساقينفيالدمتجمعمثلجسمانيةعوامل

يسمحالإغماء،لعلاج.طويلةلمدةسكونحالةفي

منخفضارأسهيكونبحيثوالتمددبالاستلقاءللمصاب

وإعطاءالملابص!)توسيع(فكويجب.الجسمعنقليلا

وتعريضهحولهالمتزاحمينبإبعادالمكانمنفسحةالمصاب

إنعاشيمكن،الأحيانبعضوفي.النقيالهواءمنلكثير

أملاحشمةبتمريرأوباردبماءوجههبمسحالمصاب

أنفه.تحتاستنشاق

الأولية.الإسعافاتانظر:

ويرفعالأرضعلىيستلقيالمصاببجعلتخفيمهايمكنالإغماءنوبة

للمصابالمجالإفساحمنولابدمتلا(،)بوسادةأعلىإلىقليلاأرجله

الهواء.ليستقبل

-ال!نساناستأنسهاالتي-الحيواناتأكثرمنالأعئهئام

الرعاةوكانوالكساء.بالغذاءتمدهلأنهاوذلكبمأهمية

يحرسون-التاريخكتابةفيالإنسانيبدأأنقبل-قديما

المفترسة.الحيوأناتهجماتمنالحقولفيالأغنامقطعان

العالم.أنحاءكافةفيحالئاالأغناموتربى

فيبامضررالسكانعدديفوقعدداالأعساممنتمتلكنيوزيلندا

المهمة.الأغنامتربيةماطقمنآيلاندساوثوتعد.عشرين

الدولمن)سابقا(السوفييتيوالاتحادأسترالياوتعد

الفردنصيبويصل.العالمفيالأغنامإنتاجفيالرئيسية

نيوزيلنداوفي.رؤوسعشرةإلىأستراليافىالأغناممن

فيأما.رأساعشرينإلىالأغناممنالفردنصيبيصل

منوأحدرأسشخصينفلكل)سابقا(السوفييتيالاتحاد

.لأغناما

توفرأنهاكماوالجلود.واللحمالصوفالأغنامتنتج

الغراءمثلالثانويةالمنتجاتمنللعديدالأوليةالخامات

التجميل،وموادوالخصباتوالصعابونالشحمووالدهن

.المضربكرةمضاربصناعةفيالمستخدمةوالخيوط

الأغنامأجسام

()الإناثفالنعاجكبيرا.تفاوتاالأكنامحجميتفاوت

أنهإلآ،كجم45وزنهايتعدىلاقدبعفالسلالاتمن

كجم.001إلىوزنهايصلالأخرىالسلالاتبعضفي

الواحدوزنوشراوحالحجمفكبيرة)الذكور(الكبالقأما

كجم.16و.07بين،الفروذلكفيبما-منها

فليس،كثيرةنواحفيالماعز،عنالأغنامتختلف

.المميزةرائحتهاولاالماعز،ذكورفيالمعتادالذقنللأغنام

فيموجودةليعستظلفهاشطريبينتوجدغدةوللأغنام

الخار!.إلىعادةالخرافقرونوتلتفالماعز.

للخرافالقرونتنبت،الأغنامسلالاتبعضففي

وفىفقط،للخرافالقرونتنبتبعضهاوفي،والنعاج

.للنعاجولاللخرافالقرونتنبتلاالآخربعضها
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قماشالمستألسةالأعنامأحساميعطيالديالدافئا!ودىاالشعرم!زيصمع،والطعاملالملال!الاستمدالأغناموالليسترالتشفيوتهجين

ويربي.الصسيرةالحملادللحماللذيذالطعمأوالاعنامللحمالطيصلالطعمكثيرونألاسويستمتع.مريحصولي

.الأغناماحالماأنحاءكلفىالاس

جزءين.إلىالمقسومةحوافرهاعلىالأغناموتسير

الأرجلمنالعلويوالجزء.رشيقةمعيقانوللأغنام

وسهولة.بسرعةالحركةعلىويساعدها،عضلي

منالرغمعلى،العلويفكهاعلىقواطعللأغناموليس

كلنهايةفيوتوجد.السفليفكهاعلىثمانيةتحملأنها

عندالعشبقضمالأغناموتستطيعطواحن.لمحتفك

أنواعجميعالناحيةهذهفيوتفوق،للأرضنقطةأقرب

،كبيرةبأعدادالأعناماوجدتفأيمما،الحقيقةوفي.الماشية

تدمرالمنطقةتلكفيأضباتيةأالحياةفإنبالرعيلهاوسمح

كبيرا.تدميرا

لألممبابتفطع،قدلكنها،ذيولالأغنامأنواعولمعظم

سنوات7حواليالأغنامعمرمتوسطويبا.بالنظافةتتعلق

النعجةوتلد.سنة13إلىيصلحتىيعيشبعضهاأنإلا

عندالحملمدةوتصل.الواحدةالمرةفيحملينأوحملا

تتزاوجأنويمكنأشهر.خمسةمنيقربماإلىالأغنام

معظمولكنأشهر،ستةعمرهايبلغعندمامبكرا،الإناث

ونصفعاماتبلغحتىبذلكلهايسمحونلاالأغناممربي

عمرها.منالعام

البرلةالأغنام

الهضابمنطقةهوللأغنامالأصليالموطنأنيعتقد

الأغنامأضخموتعيشآسيا.أوامعطفيوالجبالالعالية

ومنغوليا،سيبريافىالألتايجبالفي،الأرجالي،البرية

ويبلغ،الكتفينعندمتراالأرجالىالخروفارتفاعويبين

سم.5.الحلزونيلقرنهالكليالطول

فى،العظيمةالاسيويةماركوبولوأغناموتعيش

م00052أرتفاععلى،العالمسقفأوبامير،هضاب

الرحالةوصفهامنأولوكانس!إلبحر.فوق

ماركوبولو.

الأرجالي،نوعمنقليلأأصغربولوماركووأغنام

الأغناموتعي!ققرنيها.بنالكبيربالاتساعتتميزولكنها

هضبةفي-بالماعزالصلةقريبةوهي-البارالأوالزرقاء،

فيالبريةالأغناممنأخرىأنواعممتةنحوويعيش.التيبت

آسيا.

بعضأنويظنكثيرا.البريالماعزالبريةالأغناموتشبه

الأغنامبينوسطيةحالةإلاهىماالبريةالأغنامأنواع

والماعز.

وجسارتها،العاليةبروحهاالبريةالأغناموتتميز

عواصفأشرستواجهوهي.نفسهاعلىواعتمادها

يستطعلالمستوياتالمرتفعاتوتتسلقبشجاعةالشتاء

فيالبريةالأغناموتعيشإليها.يصلأنآخرحيوانأي

النصففى،والهضابالجبالولممطمجموعات

الأليفةالسلالاتكلوتنحدر.الأرضيةللاصةالشمالي

نوعهماالبريةالأغناممننوعينمنالأغناممن

وهو،الموفلونونوعآسيا،جنوبينيالموجودالأوريال

أوروباجنوبفييعيشمازالالذيالوحيدالبريالنوع

أجدادهالبريةالأغناممنالنوعينكلاويشبه.الانحتى

منعدةأنواعالشماليةأمريكافيوتعيع!.الأصليين

.الجبالكباش



المسلأنسةالأغنامسلالات

بطيئاتطورا-المستأنسةالأغنامسلالاتتطورت

البرية-الأغناماستؤن!ستوقد.البريةأجدادهامن-ومنظما

كماولبنها،جلودهاعلىالحصولبغرض-أساسا

منذالأغنامأصبحتوقد.الأثقالحملفياستخدمت

صوفها.علىالحصولأجلمنمهمةالقدم

خواصتحسينإلىالأغنامتربيةعملياتأدتوقد

مكانهوحلأجسامها،يغطيكانالذيالخشنالصوف

لإنتاجالأغنامتربيةفىالمربونيبدأولم.الناعمالصوف

فقط.سنةماثيمنذإلأأساسيةبصفةاللحم

الأغناممنوسلالةنوع008منأكثرحالئاويوجد

العالم.مستوىعلىالمستأنسة

حمسبالأغناممنرئيسيةمجموعاتخص!وهناك

الصوفوأغنام،الناعمالصوفأغنامهيالفرو،نوع

الوسط،الصوفوأغنام،الهجينالصوفوأغنام،الطويل

الخشن.الصوفوأغنام

الصوفأغناممعظمنشأت.الناعمالصوفأغنام

الأغناممنأنواعوهناك.الاسبانيةالمرينوسلالةمنالناعم

رز،؟كأكا3ك!!رو!

بربم!3!بخءكبم؟؟

القركول

لبردلكوا
932لأغناما

منغيرهاتفوقبكثرةالمرينودمعروقهافييجري

أسبانيا.فيالمريخوأغنامتحسينتموقد.الأخرىالسلالات

أجدادأحضرواقدالرومانقدماءيكونأنالمحتملومن

أسبانيا.إلىالسلالةهذه

بعدكبيرةقيمةالمرينوأغناملأنواعأصبحتوقد

الأسبانية-الحكومةمنعتوقدالميلاد!بإ.الثامنالقرن

ولكنالبلاد،منخروجهاعشرالثامنالقرنأواخرحتى

هذهطورتوقدوفرنسا.ألمانياإلىتهريبهتممنهاالكثير

ماهىعلىأصبحتحتىالقطرينهذينفيالسلالة

ال!ن.عليه

مناستنبطتالتىالأخرىالمهمةالسلالاتومن

إلىنسبةكذلكسميتوالتىالرامبولية،الأسبانيالمرينو

فيكثيراتطورتقدالواقعفيولكنها،فرنسيةمدينة

بعد.وقدفيماالامريكيةالمتحدةالولاياتفيثمألمانيا،

سلالةوهيعاما051منأكثرمنذالسلالةهذهظهرت

.الاحتمالشديدة

الإنجليزيةالسلالاتتعد.ا!طويلالصوفأغنام

أهممنورومنىوكوتزووالد،ليستر،و،لنكولن،الأربع

،!4-!ءيرم!ا!-4؟علأك!ءحماء!

والكوريديلالسفولكهجين

منيلروا
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وتعدالعال!ا.فىالطويلالصوفذاتالأغنامسلالات

المستأنسة،الاغنامسلالاتأضخممنلنكولنسلالة

كبارعندخاصةقيمةليستروسملالة.صوفأطولوتنتج

سلالاتمعالتهجينفييستخدمونهاحيث،المربين

سلالاتمنللعديدأصلاالسلالةهذهوتعد.أخرى

التي-رومنيسلالةوتنتشر.الطويلالصوفذاتالأغنام

مناطقوفينيوزيلندا،فى-إنجلتراشرقيجنوبفىنشأت

الامريكية.المتحدةالولاياتمن

وأسلالتينتهجينأضحى.الهجينةالصوفأغنام

أمراجديدةسسلالةلإنتاج،المعروفةالسلالاتمنأكثر

منحديثةأنماطوإنتاجتنميةمجالفىجداشمائعا

منفإنه،والرامبوليةالمرينوأنواععداوفيما.الأغنام

نشأتقدالحديثةالسلالاتكلتكونأنالمحتمل

سلالةإنتاجفىالتفكيرفعند.التهجينبطريقة

المتحدةوالولاياتأستراليا،فى-المنتشرة-الكوريديل

منإنتاجأقصىبينالجمعالمربونحاول،الأمريكية

بانواعتعرفجديدةسلالةفىاللحمومنالصوف

في-الكوريديلأنتجتوقد.الإنتاجالمزدوجةالأغنام

ناعمةالأغناممنأنواعتهج!تمن-ونيوزيلندأأسترأليا

.الصوفطويلةبأخرىال!موف

الأغناممنالنوعهذايربى.الوسطالصوفأغنام

منكذأسكيعدول!ضهينتحه،الذياللحمأجلمنأساسا

الهامبشايرالأغنامأهذهأنواعأهمومن.الصوفمصادر

والسفولك.والساوثداونوالشروبشاير

فيالأغناممنالأنواعهذهالمزارعينمعظمويربي

فيالدولبعضفيتستخدمخرافهاأنإلا،نقيةسلالات

المرينو.نعاجمعالتزاوج

الهامبشايرفيوالأرجلوالأذنينالوجهلونويتراوح

فإنالسفولكسلالةفيأماوالأسود.الداكنالبنيمبين

باقيأما.والأرجلوالأذنينالوجهيغطيالاسوداللون

.اللونأبيضبصوفمغطىفيكونالجسم

ورشيقةالحجمصغيرةفهيالساوثداونسلالةأما

وقبل،عامكلمبكراالدورسيتنعاجوتلد.الجسم

حيثمنقيمةفإنها،السببولهذا.الأخرىالسلالات

أغنامومنالشتاء.فصلفيللسوقالحملانلحمإنتاجها

النوتيل،والتشفيوت،الأخرىالوسطالصوف

ورايلاند.،وتونسوأوكسحفورد،

لامعةفراءالقركوللحملان.الخشنالصوفأغنام

الفراءمعاطفصناعةفيالأقطاربعضفىتستخدم

بينعمرهايتراوحعندماوتسلخ،الحملانوتذبح.النسائية

وتنتج.قيمةذاتفراؤهاتكونعندما،أياموعشرةثلاثة

صناعةفييستخدمصوفاالأسكتلنديالبلاكفش!سلالة

لتشفيوتا

السلالةتنتجكماوالوسائد.والسجادالتويدأصواف

السجاد،منهيصنعخشناصوفانافاجصالأمريكية

والبطاطين.

الأخرىالأغنامبعضتدحللا.الأخرىالأنواع

تنتجالشعرأغنامفمثلا.الرئيسيةالخمسالمجموعاتضمن

إفريقيا.فيجالونكاسلالةومنها.صوفاوليسخشناشمعرا

لإنتاجالأغناممنسلالاتبعضتربيةأمكنوقد

.فريزيانإيستيسمىنوعألمانيافىمنهاويربى.اللبن

صناعةفىيستخدملبناالفرنسيةالروكفورتأغناموتنتج

الروكفورت.باسمالمعروفةالجبن

والدهنالبروتينمنقدرعلىالأغناملبنويحتوي

ال!بقار.لبنمنأكبر

الأغنامرعاية

هيالأولى:الأغناملرعايةمختلفتانطريقتانهناك

،كبيرةقطعانفىالأغنامتنظموهنا،المراعىعلىتربيتها

0022و.000/1بينيتراوحعددعلىمنهاكليحتوي

المرعى.أعشابالأغناموتأكلأكثر،أورأس

فيتربيتهافهيالأغناملتربيةالثانيةالطريقةأما

الأغناممنمئاتوبضعثلاثينبينماالمزارعويربي.المزارع

فصلفي-ويطعمها.المرعىمنمسورةساحاتفى

المزرعة.فييزرعاناللذينوالدريمه!الحبوب-الشتاء
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للأغنامالمنتجةالدولأهم

الأغنامرؤوسعدد

مشرالياأ

بقا()ساالسوفييتيلاتحادا

لصيئا

نيوزيلندا

لهندا

يرانإ

إفريقياجنوب

تركيا

باكستان

الأرجنتين
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)سالفا(الويئيا!تحادئمككقل،م911"صحاما!رظما

حمار()اهكحدةللأمالا!ةرالىراعةالأعدبئمطمةالمصدر

عامةبصفة-التاريخمرعلى-تربىالأغناموكانت

الأماكنمنغيرهاوعنالمدنعنبعيدةأماكنفى

الأولالسبب:رئيسيينلسببينوذلك.بالسكانالماهولة

قيمةله-الأخرىالمنتجاتمعمقارنة-الصوفأنهو

يمكنولذلكيفسد،لاأنهكما،لوزنهبالنسبةكبيرة

أنهوالثانيوالسبب.بعيدةلمسافاتوشحنهتخزينه

يمكنثمومن،قطعانفىالتجمعتحبالأغنام

منبقليلالخلاءالأرضفيكبيرةقطعانفيملاحظتها

لفتراتماءبدونالعيشالأغنامقطعانوتستطيع.العمالة

الأغنامتربيةالمزارعونيستطجعولذلك،الزمنمنطويلة

الجافة.السهولفى

فىالعالممستوىعلىالرائدةالدولةأسترالياوتعد

هذافي-مقاطعةأهمأنكما،الأغناموتربيةإنتاجمجال

أسترالياأغنامثلثتمتلكالتيويلز،نيوساوثهي-المجال

وتنقسموفكتوريا.أسترالياغربيمنطقتايليهاثمتقريبا،

بعيد.حدإلىمحددةمناخيةمناطقثلاثإلىأستراليا

الماشيةترعىجفافا،الأكثرالداخليةالمراعىمنطقةففيم

منطقةفيوتجتمع.محاصيلزراعةبدونلكن،والاغنام

والأنشطةالأغنامتربيةبينالمزارعونفيجبمالغزيرةالأمطار

.الأخرىالختلفةالزراعية

الأغنامأعداء

الطفيلياتمزوبالعديدللإصابةالأغنامقطعانتتعرض

،الأقدامتحللبينهاالشائعةالأمراضومن.والأمرأض

من،الداخليةالطفيلياتالأغنامتعانيكما.الفموالتهاب

القراديسببهوالذيالأغنامجربباسميعرفمرض

والحلم.

جسيمات،فيروسيمرضوهو،الحكةمرضويسبب

مرضكثيراالمرضهذاويشبه.البريوناتتسمىمجهرية

.البقريالإسفنجيالدماغالتهابباسمالمعروفالماشية

قطعانوالذئابالمفترسةالحيواناتبعضتهاجمماوكثيرا

وتقتلها.الأغنام

المقوسالحادبمنقارهالنيوزيلنديكياببغاءيهجموقد

إلىتتحولقدعميقةجروحالهاويعسبب،الأغنامعلى

مفتوحة.قروخ

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

القركولأستراليا

الصخريةالحبالكبشالبريون

الحمللحمالمواشىتربية

الضأنلحمالحيوانجرب

الحيوأنالمجتر،الحيوان

والفمالقدممرضالصوفدهن

المواشيالصوف

نيوزيلندالفيروسا

عادةيغنيها،موسيقىتصحبهاشعريةمقطوعةالأصكئية

بدونأوبمصاحبةتأديتهاويمكنمنفرد.صوت

قصائدمنالأغنياتمعظمكلماتوتتكون.مصاحبة

قصيرة.

وجدتحيثالموسيقيةالأشكالأقدممنوالأغاني

مقطوعاتالمعروفةالأغنيات،أقدم.الحضاراتكلفي

أغنياتوهى.الميلاديعشراط،ديللقرنترجعلاتينية

مقطعمنتتألفأنهاأي،النغمةأحماديةتقليديةشمعبية

عشرالثانيالقرنينبينماالفترةوفيواحد.غنائي

يؤلفهاالتيالأعمالكانت،الميلاديينعشروالخامس

وكانت.الفنيةالأغنياتتدعىالموسيقيونالشعراء

.العذريوالحبالبطوليةالأعمالتمجدتلكأغنياتهم

المؤلفونبدأ،الميلاديعشرالخامسالقرنوخلال

منمؤلفةالنغماتمتعددةالأغانيكتابةفيالموسيقيون

آلاتعلىأكثرأومقطععزفويمأكثر.أومقطعين

ما065عاموالفرنسيونالألمانالمؤلفونعادثم.موسيقية

البسيط.الأسلوبإلى

الأدائيةالأغنيةفيتطورهاذروةإلىالأغنيةوصلت

الأغنياتنوعمنكانتالتياللايدرالمسماةالألمانية

عشرالثامنالقرنينأواخردينالألمانيكتبهاوكان،الفنية

فرانزالنوعهذاكتابأبرزومن.الميلاديينعشروالتاسع

برامز،جوهانس:مثلمؤلفونالشهرةفييليه،شوبيرت

كتابمنكثيروقدم.وهوغوولف،شومانوروبرت
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ومن،والتسجيلاتوالسينماللمسرحصغيرةروائعالأغنية

جيرشوينوجورج،برلينإرفينجأمريكا:فىهؤلاءأبرز

ماكوبولويبر،لويدأندرو:إنجلتراوفيروجرز،وريتشارد

كارتنى.

أغنيةالتروبادوربم؟الشعبيةالموسيقىأيضئا:ان!

.الأطفال

جماعياتؤدى،سهلةشعريةمقطوعةالأطفالأ!كئية

تسعدهوقد،الطفلحياةفىكبيرأثرلهايكونقدوفرديا

الخجلمنتخلصهوقد،نفسهفيالبهجةوتدخلى

العلياوالمثلالحميدةالأخلاقتعزيزعلىوتعملوالانطواء

وتهذبمواهبهعنوتكشفالوطنيةالروحفيهوتلهب

التعليبم.وسائلمرهامةوسيلةوتعد.سمعه

وأناشيدباغنياتالاهتمامكان،العربيعالمناوفي

الزاخرالشعبىالتراثعلىاعتمادامبكرابدأقدالأطفال

والرسائلوالمقاماتوليلةايلةألفمنالأوائلتركهالذي

اعتبرتالتي،الشعريةوالملاحميقظانبنحيوقصة

.الأطفاللأغانيالمصادرأغنىمنمصدرا

عماالانوأناشيده!طفالالاأغانىمضمونوتطور

الطف!!وعىمعليتناسبوذلك،الماضيفىعليهكان

والحارجى.الداخليبالعالمواهتمامه

بيرماوأناثميدهالطف!!أغنياتفىتنوعحدثكما

منالكثيرالطفلأغنياتوعالجت.والعاميةالفصحى

بين،بالأسرةالطفلعلاقةفىأهميتهاظهرتالتيالمواضيع

للمدرسةحبهوكذلك،وأبيهأمهوبنبينهأو،وأخيهالطفل

والتعليم.الحنانفيهايجدالتى

اجعلنىالمدرسةأنا

عنيتمللاكأم

للفكرالمصباحأنا

للذهنالمفتاحأنا

المجدإلىالبابأنا

المنعلىادخلتعال

البسيطة،الأغانيكلماتإلىالصغارالأطفالويميل

ويبدي،اليوميةبالأحداثوالمتصلةبالحيويةالمليئةالمشرقة

الحيواناتتخاطبالتيبالأغنياتخاصااهتماماالأطفال

التسليةبينتجمعفكاهيةمخاطبةأكانتسواءوالطور

الجاد:التربويالمضمونتبرزمخاطبةأموالترفيه

أطركنتلوآه

صغيرعمفورمثل

أطيركنتلوآه

الهواءفيأعلوكنت

السماءنحوطائرا

الفضاءفيأمفىثم

الكبيرالكونأنظر

أطيركنتلوآه

صفاءفيأحياكنت

وماءأغصانبين

السماءربحمىفي

أسيرشئتحيثما

أطيركنتلوآه

أنهاعتبارعلىالوطنحبإلىتدعوالتيالأغانىومن

عندالوطنحبروابطتقويالتىالمواضيعأهممن

الصغار:الأطفال

الحجافىعصفورتان

فقعلىحلتاز

الريامنخاملفي

حسنولاندلاض

تنتجيابيناهما

الغصنعلىسحران

أيكهماعلىمر

اليمنمنسرىريغ

الثاعر:قولحتى

ال!ببابنأنتريحيا

السكنماعرفتماور،

اليمنالخلدجنةهب

الوطنيعدلشيءلا

:رمضانلشهراستقبالآالأطفاليغنيهاالتيالأناشيدومن

رمفمانياأهلاأهلا

والإحسانالخيرشهر

صبيانيابعديقولوا

رمضانياأهلاأهلا

درقيمةعلىالطفلتحثالتيالأناشميدأيضئاوهناك

الأخلاقيةومبادئهالإسلاممنظورخلالمنالسلام

الودمشاعرتوثيقفىوأهميته،التعاملفيواسملوكية

:الناسبينوالمحبة

إليكمصباحاحضرتإنأنا

عليكمالسلام:أقولفإنى

غلامسلافامبهميلقوان

السلامعليكأقولفإني

بعروبته:الاعتزازقيمالطفلفيتزرعالتىالأغانىومن

عربيوأبيعربيجلىي

عربيعربيأناوهواي

العربيفدىوأموتأحيا

العربأرضاحفظيارب
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قطر.دولةفيالدراسيةالفصولإلىالدحولقبلالأطفاليؤديهالصباحنشيد

الأبدطوللنااحفظها

العربىللوطناحفظها

المتحدالحرللشعب

الأمدمنذكناعرئا

للأبدعرباوسنبقى

الرسولبهااستقبلواالتييثربأطفالأغانيومن

الصغيروغناها،المدينةإلىمكةمنهجرتهفيعقيذ

والكبير:

عليناالبدرطلع

الوداعثنياتمن

عليناالشكروجب

داعللهدعاما

فيناالمبعوثأيها

المطاعبالأمرجئت

المدينةشرفتجئت

داعخيريامرحبا

عندوالعملالعلمقيمةمنتعلىأخوىأغنياتوهناك

:الأطفال

تلميذالصبحفىأنا

نجارالظهروبعد

وقرطاسقلمفلي

ومنشاروازميل

شرفايكنإنوعلمي

عارصنعتيفيفما

فللعلماءمرتبة

مقداروللصناع

مواضيعالأطفالوأناشيدأغانيعايعثتفقدإذن

بالوطنالإحساسوغرسالمشروعالترفيهبينتجمعمختلفة

الطفلذوقبناءفيتساهمأدواتواعتبارها،والعملوالعلم

الكتبمنبجملةثريةالعربيةالمكتبةوظلت.وفكرهالعربي

العربي.الطفلوأناشيدأغنياتمعالمدفتيهابينتضمالتي

.الأطفالأدب،الشعبيالتراثأيضا:انظر
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التردد.تفمينانظر:.كلا.3.إمإ!.

التحقيقاتمكتبانظر:03أ.كا.ايبي.إ!.

الفيدرالي.

.كاوهفلفلانظر:.ئباتالالمحا،

المجاد"وا!مراص(بما!فات)مكادحةالقطنانظر:.الافات

أسبات(.ا)أعداءالنبات(بمالمجاعة)أسباب

شهادةمعناه،تانونياصطلاحالقائوئيةالإلمحادة

بعدشهادتهيقدمبل،للمحكمةلايحضرالذيالشاهد

إمابمالمحكمةأمامولايمثل.قضائىمسؤولأماماليمينأداء

علىاتفقاالقضيةطرفىلآنوإماذلك،علىقادرغيرلأنه

منالنوعهذايقتصروقدالشاهد.لمثولحاجةلاان

إجاباتعلىيحتويقداوالشاهد،أقوالعلىالشهادة

عنالنوعهذاويختلف،القضيةطرفايوجههاأسئلةعزو

دلحقائقسردهىالتيبالقسمالمقرونةالحطيةالشهادة

باليمين.مشفوعاللمحكمةطواعيةيقدمواحد،جانبمن

بالقسم.المقرونةالخطيةالشهادةانظر:

فتكا،وأشدهاأسترالياأفاعىأخطرمنالموتأفاعي

رقيقةأعناقذات،الرؤوسمفلطحة،ضخمةحياتوهي

واحد،مترعلىبعضهاطوللايزيد،الأطرافمستدقة

أفاعىولمعظمقاتلا.سفاتحملكبيرةأنيابذاتلكنها

غامقةخطوطجلودهاوتغطي.بنىأورماديلونالموت

تحتمختبئةنهارهاتقضي-العادةفى-وهى.منتظمةغير

ليلاتخرجولكنها،المتساقطةالأشجارأوراقأوالرمال

وتعيش.الصغيرةالثديياتمنوغيرهاالسحاليلتصطاد

أ!شراليا.أنحاءومعظمالجديدةغينيافيالموتأفاعى

فىمتمركزة،محلىحكملممطقةالسابقالاسماق!

انظر:.تالبوتبورتالويلزيةالصلبصناعةبلدة

.تالبوتبورت،جلامورجان

موقفتبرزمجلةأولصحيفةموجزةمقالةالا!تتا!حية

تلفازية،أوإذاعيةتكونوقد.الجاريةالأحداثمنالناشر

مسؤولأوحكومىموظفأعمالالافتتاحيةتنقدوقد

،الأعمالتلكعلىتثنيوقد،الموظفينمنجماعةأوكبير

.وضوحفيتناقشهاوقد

التىالأعمالغالباالصحففيالافتتاحياتوتشجع

المجتمع.تفيدسوفأنهابالصمحيفةالافتتاحيةكاتبيعتقد

الشرطة.ضباطعددلزيادةحملةالمقالةتساندقدفمثلا،

الاراءعنالتعبيرعلىالافتتاحياتاعتادتكذلك

.البارزةالسياسية

يخلصقدموضوعبطرح-عادة-الافتتاحيةوتبدأ

فىتشبهوهيأمر،أوحجة،أو،نصيحةهيئةفيخاتمةإلى

وتظهر.المقالةانظر:كبير.حدإلىالمقالةشسكلها

غالبافهيتطع،حينواضحبارزشكلفيالافتتاحيات

فىتتوارىالموتأفعى

وأالرمالفيالنهارأتناء

الأشحارأوراقتحت

المتساقطة.
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فيالافتتاحياتأما.بالافتتاحياتخاصةصفحةعلىتظهر

القوميةبالمصلحةالمتعلقةالمسائل-عادة-فتناقشالمجلة

الختلفة.ومجالاتها

يفجيني.يفتشينكو،نظر:ا.!!جيئيإ!دشئكو،

منللمجرمينالمبكرالسراحإطلاقالميكرالإثراج

حسنعلى-الأحيانمعظمفي-لهممكافأة،السجن

السجينةأوالمسجينعنمبكراالإفراجولايجوز.سلوكهم

بها.المحكومالعقوبةمدةمنفترةقضاءبعدإلا

عنبعيداالعقوبةلتنفيذاستمرارهوإنماالمبكروالإفراج

الالتزامباكراعنهميفرجالذينالسجناءعلىويتعين،السجن

مابعملالالتحاق،المثالسبيلعلى،فعليهم.معينةبشروط

وإذا.والخدراتالخمرمعاقرةعنوالامتناعأسرهموإعالة

،أخرىجريمةارتكبأوالشروطهذهبأحدعنهالمفرجأخل

المبكرالإفراجلجنةوتختصللسجنلماعادتهأمرإصدارجاز

حالة.لكلوفقاالمبكرالإفراجقراراتصدارب

علىينبغيالتيالمدةفيالدولتشريعاتوتختلف

اللجنةوتتخذ.عنهالمبكرالإفراجقبليقضيهاأنالسجين

السجينقضاهاالتيوالمدةالجريمةنوععلىبناءقراراتها

عنهالمفرجالختصينأحدويراقب.فيهوسلوكهبالسجن

قضاهاالتيوالفترةالجريمةنوععلىتعتمدمحدودةلفترة

يرىإذكثيرةمحاسنالمبكروللإفراج.بالسجنالسجين

يتيحالمبكرالإفراجأنالقانونيةالشؤونفيالختصينبعض

أكثرصالحينمواطنينليصبحوعنهمللمفرجطيبةفرصة

مدةقضاءبعد-رقابةدون-عنهمالمفرجالمجرمينمن

عليهم.الحكم

ارتكابمنالمجرمينالمجتهـبمنعالمبكرالإفراجويحمي

اللإفرا!تكاليففإن،ذلكعنوفضلا.جديدةجرائم

إلىالسجنفىالمساجينإبقاءتكاليفمنأقلتكونالمبكر

العقوبة.مدةنهاية

علماءبعضشرع،العشرينالقرنسبعينياتومنذ

أنهمدعينالمبكر،للإفراجالنقدسهامتوجيهفيالجريمة

يعتقدونوهممإلمجتمع.التوافقعلىالطلقاءلايساعد

لاالمجرمينمعاقبةهوالسجنمنالرئيسيالهدفبأنأيضا

بعدمالقولإلىأيضاالانتقاداتهذهوتذهب.إصلاحهم

قدكاثلةجرائميرتكبونمنلأنالمبكر،الإفراجنظامعدالة

المجرمينبعضسراحيطلقفقد.مماثلةمددبقضاءلايحظون

نادوالذلك،الجريمةنفسارتكبواآخرينمنأقلمدةفي

يقضى،النظامهذاففىالمحدد.العقوباتنظامبتطيق

التىجرائمهمحسبالسجونفىمحددةمدداالمجرمون

اقترفوها.

بالمراقبةالمشروطالإفراجعنالمبكرالإفراجيختلف

حرايبقىأنيسفللمذنبأنللقاضييجوزأنهوذلك

يخوللابينما،الحبسفيعقوبةقضاءمنبدلأالمجتمعفي

مدةمنفترةقضاءبعدإلاسراحهإطلاقالمبكرالإفراج

بمالمراقبة.المشروطالإفراجانظر:.بهاالمحكومالعقوبة

تضائيإجراءبالمراقبةالمشروطالإفراج

قضاءمنبدلأالمجتمعفيحرايبقىأنللمذنبيسمح

للأفرادالحكمهذابمنحالقاضىويقوم.الحبسفيعقوبة

خطيرةجريمةتكونألابشرط،بجرميدانونالذين

منالنوعهذاويعطي،والاغتصابوالقتلالمسلحكالسطو

للجريمة.يعودوالنأنهملإثباتللأفرادالفرصةالإفراج

يشجعالإفراجهذاأنالجريمةعلماءمنكثيريعتقد

الإجراءهذاوأن،القويمالسلوكعبىعنهالمفرجالمتهم

اختلاطهعنالناتجةالسيئةالتأثيراتمنالمذنبيحمي

تكلفةوأن،فيهالطويلالباعذويمنالإجرامبعريقي

عدمإنإذأقل،الضرائبدافعيعلىالنظامهذاعبء

ومصاريفوالإيواءوالملبسالطعامتكلفةيلغىالمتهمسجن

بالسجن.الحراسة

مشروطاإفراجاالمتهممنحال!طضىيقرروعندما

قبلفإذا،النظامهذايقبلكانإنالمذنبيسأل،بالمراقبة

فابطيسمىقضائيمسؤولإشرافتحتالقاضىيضعه

بنشراوحقدالتيالمراقبةفترةالقاضييحددكما،المراقبة

علىيعتمدوذلكأكثر،أوسنواتوخمسأشهرستة

يتبعأنالمذنبعلىيتحتم،الفترةهذهوأثناءالبلاد.قوانين

نأعليهيتحتمكما،الإفراجشروطتسمىسلوكيةنظما

مسائلأو،مشكلةأيلمناقشةبانتظامالضابطهذايقابل

بقضيته.تتعلقتستجدأمورأوأخرى

كانإذا،بالمراقبةالمشروطالإفرا!فترةنهايةوفي

برفعالقاضىيقوم،مشكلاتفيالوقوعتجنبقدالمذنب

المتهمانتهكإذاولكن،كاملبشكلالمذنبعنالإشراف

فقد،المحددةالفترةخلالوقتأيفيالإفراجشروط

إلىالانتهاكاتعنبتقريرالمشروطالإفراجضابطيتقدم

منالسجنإلىالمذنببإرساليحكمقدالذي،القاضي

المذنبانتهاكحالةفىوذلك،الأصليةجريمتهأجل

الإفرابئ.لشروط

المبكر،الإفراجعنبالمراقبةالمشروطالإفراجويختلف

قضىقدالمذنبيكونالمبكرالإفراجفيإنهإذالعفو؟عن

المذنبإعفاءعادةفهوالعفواما.السجنعقوبةمنجزءا

عقوبة.أيمنمابجريمة

منها.تتخلصثم،الخليةتنتجهانافعةمادةال!!ار

وتصبالغدد.فىالإفرازيةالخلاياهذهتوجدماوعادة
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قنواتفيالإفرازخارجيةالغددمنالخارجةاللإفرازات

س!إلجسد.إلىأوأخرىأعضاءإلىتؤدي)أنابيب(

والخاطوالدموعاللعابعلىالإفرازاتهذهمثلوتحتوي

)دونالصماءالغددوتفرز.البنكرياسوعصارةوالصفراء

الإفرازاتهذهوتساعد.مباشرةالدمفيإفرازاتها(قنوات

وظائفمنالعديدتنطمعلىالهورموناتتسمىالتي

والإنسولينالتيروكسينالهورموناتوتشمل.الجسم

خلاياوتقوم.والذكورةالأنوثةوهورموناتوالأدرينالين

بإفرازوالمشيمةوالقلبوالكلىالأمعاءفيخاصة

أيضا.هورمونات

.الهورمونبمالغدة:أيضاانظر

العالممناطقأهممنتعدمستنقعاتمناطقإدر!جليدر

تمتدفلوريدا.منالجنوبيالجزءفي2كم21177وتغص

فلوريداخليجإلىأوكيتشوبيبحيرةمنجنوباالأفرجليدز

المكسيك.وخليج

ضحلبماءمغطىمرجمنأفرجليدزشماليويتكون

بعضفيم7.3ارتفاعحتىينمومنشاريوعشب

الكستنائيوالشجرالبسيطالسررأشمجاروتنمو.الأماكن

منكتلعلىوالصفصافوالشمعيةالهنديوالسفرجل

الساحلمنوبالقربالشجرةجررتسمىالمرتفعةالأرض

ماجماءذاتمستنقعاتفيالإفرجليدزتتداخلالجنوبي

منأنواععدةوتعيش.الساحليةالمنغروفمستنقعاتوفي

والغزلانالقواطيرتشملوهىالإفرجليدز.فيالحيوانات

والثعابين.والبجعوالنموروالأسماك

تجفيففيفلوريداولايةبدأتام،609عاموفي

وشقت.للزراعةصا!الوحللتجعلالإفرجليدزمناطق

شرقيجنوباتجاهفيأوكيتشوبيبحيرةمنالقنوات

النارولكن،والخضراواتالسكرقصبوزرع.المحيط

السمادفيتشتعلكانت

وزحف.بسهولةالحيواني

إلىالمحيطالمالمنالماء

.العذبالماءملوثاالآبار

لحفظمقدرمجهودوبذل

للمنطقة،الطبيعيةالحياة

الولاياتحكومةفجعلت

الغربيالجنوبىالجزءالمتحدة

المتنزهمنجزءاللإفرجليدز

عامفيللإفرجليدزالقوممط

.ام479

ذلكمنوبالرغم

إفرجيدزموقعسكانعددازدادوعندما

اخحض)!--

جر!!-.إحبمأ؟!أ

ادحا

لا)لأ*فلوريداع*ا

ثا

(

مياملى

ئنر)ء

للا/!!3
فا3!!!بجرخ

ووركأثا

بر9،3زإهـهلي

إدرحليدرمئتره

مي!005التو!ي

فيالثانيةالعالميةالحربنهايةعندسريعةبخطىفلوريدا

سوءا.إفرجليدزماءمشاكلازدادت،ام459عام

فرقةحفرت،العشرينالقرنمنالستينياتوخلال

كيسيمى.نهرفىقنواتالأمريكيالجيشمهندسي

لبحيرةالرئيسيالعذبالماءمصدرهووالكيسيمي

وهذه.الجنوبإلىالرطبةوالأراضىأوكيتشوبى

الإفرجليدزإلىالماءتدفقبحدةخفضتالإجراءات

التحضرأنكما.البريةللحياةمأساويةنتائجمسببة

إلىأضافالشرقيالجنوبيفلوريدالمساحلعلىالضخم

وعند.الشربماءنقصفيوتسببعبئاالماءفقد

إلىالنقصهذاوصل،المبكرةالعشرينالقرنثمانينيات

الأزمة.جةد

بدأتفلوريداحكومةفإن،المشاكللهذهوامشجابةر

برامجام839عامالمتحدةالولاياتحكومةبمساعدة

هذاأهدافوتشملللخطر،المعرضةالإفرجليدزلإنقاذ

الأصلي.النهرقاعإلىالكيسيمىإعادة-االمجهود

أنواعلمساعدةألمجففالمستنقعأرضفيضاناتإعادة2-

الحياةأنواعلحفظإجراءات3-.المهددةوالحيوانالنبات

هذهبعضالمشروعحققولقدبالانقراضى.المهددةالبرية

.الأهداف

.ب.!و.،بوادو،(ليوماإنريقيا)إفريقيا:نظرا0قلألأ!را

الإغريقية.الأساطيرفيوالجمادالحبإلاهةأدوديت

واعتقد.الرومانيةالأساطيرفيفينوسكثيراوتشبهها

وأطلقوا.مزدوجةطبيعةلأفروديتأنالقدماءالإغريق

للعشقرمزاواتخذوها،الجميعقرينةأفروديتاسمعليها

للحبرمزاالسماءأفروديتأيضاسموهاكما.الجسدي

الذيإيروسالعشقإلهيلازمهاوكان.والفكريالوجداني

إلاهةالإغريقواتخذهالها.ابناالأساطيربعضاعتبرته

عليها.والمحافظةللحياةكمصدربعبادتهافقاموا،للخصوبة

لهاكانتكماهيفيستوس،منأفروديتوتزوجت

وأنكايسيس،الحربإلهأريزمنكلمعغراميةعلاقات

ماولكن،جميلصيادوهووأدونيس،الطرواديالأمير

زيوسإلىأفروديتفلجأت،متوحشدبافترسهأنلبث

أدونيسيقضيأنعندئذزيوسوقرر.الحياةإلىليعيده

السفلىالعالمفيأشهروستة،أفروديتمعأشهرستة

معأدونيسيقضيهاالتيالستةالأشهرصارتوهكذا

عندولكن.النباتويزهرالدفءفيهايعمفترةأفروديت

ويموتبارداالطقسينقلبالسفليالعالمإلىهبوطه

لتغيرتفسيراالأسطورةهذهالإغريقواتخذ.النبات

.الفصول
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كينياعاصمة،نيروبي

يثةوالىاقديمةالحياةوأنماط.الإفر!يةللقارةالريفيةالطبيعةمنجزءالحديثةوالمدنالبكرالطيعةفمناطق.واضحتنوعذاتالواسعةإفريقاظرة

.الثريالحضاريالإرثبناءفيالعرقيةألمجموعاتمنمئاتوساهمت،القارةدىموحودة

فريقياإ

حيثمنالقاراتبينالثانيةالمرتبةفىتأتيإلمحردقيا

تغطوفقطآسياوقارة.السكانحيثمنوالثالثة،المساحة

سكاناالأكثرفقطوأوروبااسياوقارتامنها،أكبرمساحة

وتستأثرالعالممساحةخمسإفريقياتشغلأيضا.منها

تقريبا.سكانهبثمن

منالعديدجانبإلىمستقلا،قطرا53إفريقياتضم

،السودانأقطارهاوأكبر.الأخرىالسياسيةالوحدات

مساحتهسيشل-وأصغرها2،كم50522)381مساحته

من)أكثرنيجيرياسكاناإفريقيابلدانوأكثر-2كم554

عنسكانهايقلدولهاخمسيأنغير(،نسمةمليونمائة

نسمة.ملايينخمسة

القليليقطعهاشاسعةهضبةبأنهاالإفريقيةالقارةتتميز

لحماحليسهلجهاتهاببعضويحيط،الجبليةالسلاسلمن

طبيعيةوعجائبمدهع!تنوعذاتقارةوهى.ضيق

أخضرسرأدقاالشاهقةالاشمجارذؤاباتتشكل.عظيمة

ووسطغربفىالمداريةالأمطارغاباتنطاقعلىسميكا

الصحراءالعالمفيصحراءأكبرتمتدشمالها،وفيإفريقيا.

كلهاالمتحدةالولاياتمساحةتساويبمساحةالكبرى

النيلنهروهو،العالمفىنهرأطولإفريقياوفيتقريبا.

وفيإفريقيا.شرقىشمالكم004.6لمسافةيجريالذي

والزرافالأفيالوتعيع!خضراء.مروجالقارةمعظم

فيكثيرةأخرىوحيواناتالوحشيةوالحمروالأسود

وإزالةالصيدأنغير.والجنوبالشرقفيالحشاشأراضي

بصورةقللقدالمزارعينبوساطةوالغاباتالحشائش

.القارةفىالمتوحشةالحيواناتأعدادملحوظة

منالعديدأنشأت،الحيواناتهذهمنتبقىماولحماية

المناطقأنشأتكماللصيدقوميةمحمياتالبلدان

الأمر،للسياحجذبمناطقبدورهاأصبحتالتيالمحجوزة

لعددمهمااقتصاديأمورداتصبحأنللسياحةمكنالذي

.وزمبابويوتنزانياكينيابينهامنالبلدانمن

عرقيةمجموعاتعدةإلىإفريقياشعوبتنتمي

سبيلعلى،الشمالففي.متنوعةحضاريةوخلفيات

يسكنحيث،الجنوبفيأماعرب،السكانأغلب،المثال

غير،"السكانغالبيةيشكلونالسودفإن،الأفارقةمعظم

لهاكل،عرقيةمجموعة008منأكثرإلىموزعونأنهم

منالهائلالعددوالوابأن.الخاصةونشاطاتهاودينهالغتها

الصعبمنجعلالمتفاوتةالأحجامذاتالعرقيةالمجموعات

موحدةكدولتنموأنالإفريقيةالدولمنالكثيرعلى
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كينيا.فيالماسايقيلةمنصيادينمجموعة

الدولبينالحدودتمزق،كثيرةحالاتففي.وعصرية

الناسبعضيشعرفقدولذلك،العرقيةالجماعاتأراضي

انتمائهممنأكثرالمجاورةالدولةفىجيرانهمإلىبالانتماء

الخلافاتأدتولقد.بلادهمداخلأخرىمجموعاتإلى

الإفريقية.البلدانمنعددفىأهليةحروبإلىالعرقية

الريفيةالمناطقفيالأفارقةمن%07حوالييسكن

منكثيروفي.الماشيةوتربيةالمحاصيلزراعةيمارسونحيث

أسلآفهمحياةنمطالأفارقةيعيش،الإفريقيالريفأنحاء

لمسكانمنالكثيرهاجر،حالأيةوعلى.الس!نمئاتمنذ

استبدلواحيثالعشرينالقرنمنتصففيالمدنإلىالريف

عصرية.حياةطرقالتقليديةالحياةبأنماط

ضخمةتكويناتففيها،هائلةمعدنيةبثروةتتمئإفريقيا

ثروةالقارةتمتلككما.والنفطوالذهبوالماسالنحاسمن

منالعديداستعماليمكن،ذلكإلىوإضافة.قيمةغابية

تنتج.الكهرومائيةالطاقةلإنتاجوالمساقطالإفريقيةالأنهار

)الكسافا(،المنيهوتمنالعالمىالإنتاجمعظمأيضأإفريقيا

دونلإفريقيا،فإن،ذلكومع.واليام،والبقولياتوالكاكاو،

الاقتصادية.التنميةمنمستوىأضعف،الأخرىالقارات

معظمأنغيرالرائد،الاقتصاديالنشاطالزراعةتعتبر

استغلالفيعتيقةزراعيةوطرقاأدواتيستعملونالمزارعين

رأسلنقصكانفقد،الصناعةمجالفيأما.أراضيهم

الصناعاتقبلمنوالمنافسة،المدربةالعمالةوقلةالمال

.المغربفيالبربرلنساءاحتفاليرقص

التنميةعلىسلبيأثرالأخرىالقاراتمنالوافدة

مناثنينأوواحدعلىإفريقيادولمعظموتعتمد.الصناعية

منأكثرعلىالحصولفيالمعدنيةأوالزراعيةالمنتجات

سلبايتأثرالاقتصادفإنولذا،الصادراتمندخلهانصف

العالمية.الأسعارتدنيأوالزراعىالمحصولفشلحالةفي

العونعلىبشدةتعتمدالإفريقيةالدولغالبيةفإنوعمومأ،

.القارةخار!دولمن

موفيةحقائق

الجضبإلىالشمالمن:الأبعادأطول.2كم00472.03:اللساحة

خططولكم،45672الغربإلىالشرقصع،.4708

كم.888.36الساحل

الكثافة.لسمة000.000.731أم691تقديراتحسب:السكان

2.شحصا/كم52:السكانية

فوقم59285تنزانيا،!يكيليمنجاروجمل:قمهأعلى:الارتفاع

مأ55جيبوتىفىأسالبحيرة:مستوىالبحر.أدلىسطحمستوى

البحر.سطعمستوىدون

الأحجار،مرتفعات:الرئيسيةالجبالسلسلة:الطبيعيةالظواهر

تيبستى.القمر(،)جبالرونزوري،دراكنزبيرح،الأطلس

الأورانج،،لحيلاالنيجر،ليمبوبو،)رائير(،الكونعو،:لرئيسيةارلأنهاا

)ملاوي(،نياساتشاد،،ألبرت:الرئيسيةالبحيرات.الزمبيزي

لاميب،،كلهاري:الكبرىفكتوريا.الصحاريتيركانا،تنجانيقا،

الكرى.الصحراء

دولة.53:المستقلةالدولعدد
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وهى،العالمحضاراتأعظمإحدىقامتوقد

منأكثرمنذأ!نيلاضفافعلى،القديمةالمصريةالحضارة

ومتقدمةقويةأخرىأسكمماذأ!كبعدونمت.سنة0005

الأفارقةغيرمنعددافإن،ذلكمنوبالرغم.إفريقيافي

المممالقارةهذهعلىمن،إامنطويلةولفترةأطلقوا،

جهلهمبسببالتسميةهذهأطلقواولعلهم.المظلمةالقارة

بأنلاعتقادهموكذلكالقارةداخليجريكانبما

.شأنذاتحضارةيطورواليالأفارقة

إفريقيافىتجاريةمحطاتإنشاءفيالاوروبيونبدأ

الميلاديين،عشرأصسادسواعشرالخامسالقرنينخلال

تنافسفقدولهذا.القارةصادراتأهمالذهبوصار

أغرناخلالإفريقياعلىللسيطرةبشراسةالأوروبيون

القارةتوزعت،العشرينأغرنابدايةوبحلولعشر.التاسع

إمبراطورية.استعماريةنفوذمناطقإنىتماما

بدايته،منذالاستعماريا!3الإفريقيونقاوملقد

الشعبيةالحركةشكلتأخذلمبالاستقلالالمطالبةأنغير

74حصلتوقد.العشرينالقرنأواسطفىإلا

0591عامىبينالفترةفياستقلاا!اعلىمستعمرة

الحديثةالدولهذهمعظمفيالقادةأنغير،ام89و.

ألاجتماعيةالمشاكلمعالجةبوسعهمايكنلمالاستقلال

ونئكن.الا!شقلالبعدقائمةظلتالتىوالاقتصادية

تلكبعضعلىعسكريونقادةانقل!أنذلك

استبداديةأنظمةمحلهاوأحلوأبهاوأطاحواالحكومات

الحكمقاعدةهوالواحدالحزبنظاموأصبح.عسكرية

فإنالحاضر،العصرفيأما.البلدانمنآخرعددفى

تشكلالدولبينالإقليميةوالخلافاتالعرقىالتنافس

هناكفإن،ذلكإلىوإضافةإفريقيا.استقرارأمامعقبة

،والأمراضوالمجاعةوالفقرالسكانىالضغطمشاك!!

الإفريقيين.القادةأمامالتحدياتأكبروهى

الإفريقيةالشعوب

731حواليإفريقياسكانيبلكلدد.السكانعدد

نأكماالصحراء،جنوبيمنهم08%يسكن،نسمةمليون

فيالبقيةوتسكنريفيةقرىفييسكنونالإفريقيينثلثي

.المدن

ال!طلصص!لاالرلاطلمحلطالجر!فرصلا-لمجحمحلأح!ث!بمهـ.ثر1

لا13المحوكاحى
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لأالسلامدار

ائهثىالمححض

عرح!

ديربان

مماكا

توريا

المخولىالأطنم!ىالمجط

تأتي.الإفريقيونيسكنأين

حيثمنالثالتةالمرتبةفىإفريقيا

وأوروبا،آسيالعدالسكاد

توزيعالحريطةهده:توصح

،الكبرىالمدنومواقعالسكان

بالسكادالآهلةالمناطقوتظهر

كخة.الدادااسلأبا

الكبرىالمدن

نسمةملايين5منأكثر.

نسمةملايين5إلىمليونمن.

نسمةمليونصأ!ل8

فىالسكان

المربعالميل

الواحد

ه""منأكثر

001-005

52-001

5-52

هصأ!ل

فىالسكاد

المربعالكم

الوأحد

002صاكتز

4"-01"لا!ع"

من2أفل
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إلا2،اكمشخصا25إلىالسكانيةالكثافةمتوسطيصل

،القارةأجزاءعلىمتساويةبصورةلايتوزعونالسكانأن

الصحراويةالمناطقوبعضالكبرىالصحراءمعظملأنذلك

نأنجد،ذلكإلىوإضافة.السكانمنتماماخاليةالأخرى

الكثافةقليلةالمداريةوالغاباتالجافةالحشاشأراضيبعض

سكانيا.مكتظةأخرىمناطقأننجد،المقابلوفىسكانيا.

حيثمنالمناطقأكثركإحدى(النيل)واديمصروتأتي

إلىيصلكثافةبمتوسطوذلكالعالمفيالسكانيةالكثافة

مناطقبينومن.البحريالوجهفي2اكمشخصأ005نحو

منقطاعاتإفريقيافيالأخرىالعاليةالسكانيةالكثافات

البحيراتومنطقةنيجيريامنوأجزاءالمتوسطالبحرساحل

.للقارةالشرقيوالجنوبيالغربيوالساحلان

إلىذلكويعزىمطردةبصورةإفريقياسكانيتزايد

هناكأنكما،بالأطفالالطبيةالعنايةفيالواضحالتحسن

لكليوددونادذينالأطفال)عددالمواليدمعدلفيارتفاعا

إفريقيافيالمواليدمعدليبلغ(.العامفيشخص0001

المتوسطمنأعلىوهوشخص،0001لكلطفلا42

الذينالأشخاص)عددأيضاالوفياتمعدللكن.العالمي

31إلىيصلإذالعالميالمعدلمنأعلى(العامفىيموتون

فيوالوفياتالمواليدمعدليفإن،العموموعلى.وفاةحالة

الصناعية.الدولمنكثيرفيمثيليهماضعفإفريقيا

متوسطوهوإفريقيا،فيالمتوقعالعمرمعدليصل

عاما53إلىالأفراد،يعيشهاأنيتوقعالتيالسنواتعدد

الدولبعضفيعاما76إلىالمعدلهذايصلبينما

بصفةللقارةالعامالمتوسطعنالمعدلوينخفض.الصناعية

ملاويفيمتلافهوفقرا،الأكثرالإفريقيةالدولفيخاصة

فيمختلفاالوضعويبدوعاما.43تنزانياوفىعاما،04

أعلىالمتوقعالعمريكونحيثنماءالأكثرالإفريقيةالدول

إلىيصل،المثالسبيلعلىفهو،للقارةالعامالمتوسطمن

تونس.فيعاما73وليبيا،فيعاما64

جملةإلىإفريقيافيالوفياتمعدلارتفاعيعزى

سوءالقارةأجزاءمنكثيرفييعانونفالناس،أسباب

حصرلابأعدادالسنينعبرفتكتقدالمجماعةإنثم.التغذية

للصحراء.المتاخمةالدولفيخصوصاالإفريقيينمنلها

كفاءةوعدم!الصحيةالرعايةسوءفإن،ذلكإلىوإضافة

الامرأض.نشرفيواسعبشكلساهماقدالطبيةالخدمات

والبلهارسيا،والملاريا،الإيدز،إفريقيافىالأمراضوأخطر

الصفراء.والحمى،النومومرض،والسل

عنالتحدثالممكنغيرمن.العنصريةالجماعات

وأإفريقيافيبغيرهاتختلطلمخالصةعنصريةجماعات

عنصريةجماعاتثلاثبيننميزأننستطيعأنناإلاغيرها،

هي:القارةفى

ولغويةعنصريةجماعاتإلىإفريقياشعوبتنتمى.إفريقياشعوب

ضختلفعنعامةفكرةتعطيأدناهوالصورمتخوعة،ودينيةوجنسية

.القارةشعوب

سوداءإفريقيةفنية

هولند!طأصلمنمزارع

هنديةتاجرة

تونسمنعربي

كنغوليقزم

بتسوانا.سكانمنفرد

الأوروبيالعنصر2-والإفريقي-العنصرا

(والهندي)الإندونيسيالاسيوي3-العنصرو

الكلىالعددمن75%نحويشكل.الإفريقيالعنصر

الأصليينالسكانهؤلاءيكونوربما،القارةلسكان

هي:رئيسيةأقسامثلاثةإلىالجنسهذاينقسملإفريقيا.

-3،الأقزام2-الزنو!،أوالسودالأفارقة-أ

منأيقبلإفريقياوالخويسانالأقزامسكنوقد.الخويسان

.الأخرىالجماعات

سكانمنتقريبا%07السودالإفريقييننسبةتبلغ

وغربشرقفيالسكانغالبيةيشكلونوهم،القارة

فيتفاوتمنيبدومماالرغموعلى.القارةوجنوبووسط

فىتشتركمنهمجماعاتفإن،الجسمانيةملامحهم
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التىالأجسمامالنحيلةالنيليينجماعاتمثلمميزةخصائص

سم.012إلىأفرادهابعضطوليصل

،عاديغيربشكلالقامةقصيرةجماعةفهى،الأقزامأما

الرأشدالقزمطولويتراوحالاحمرار.إلىالبنيةسحنتهمتميل

فيقزم000.015حوالييسكن.أسم42و012بين

فيالمداريةالغاباتفيخاصةبصفةيقطخونحيثإفريقيا

إفريقيا.بوسط)زائير(الكنغونوحوض

وأوالخويخيينالبوشمنأوالسانالخويسانويضم

مجعدوشعرمصفرةبنيةبشرةالجماعتينولكلتا،الهتنتوت

علىوالسانالخويخيينجماعاتسكنتوقد.ملفوف

فلم،اليومأماإفريقيا.وشرقىجنوبىمعظمالخصموصوجه

صحراءيسكنوناصسانامن000/05سوىمنهميبق

جنوبأيضاتسمى)اكتيوناميبيابتسوانافيكلهاري

أيضا.ناميبيافىالنامامن04!...وإفريقيا(غربى

أجزاءفيالاستقرارالأوروبيونبدأ.الأوروبيالعنصر

القارةوتضبم.الميلاديعشرالسالغالقرنخلالإفريقيامن

اغلبهمينحدرأوروبىأصلمنملايينخمسةحوالىاليوم

معظمهمويسكن،فرنسيةأوهولنديةأوبريطانيةأصولمن

.وزمبابويإفريقياجنوبفي

صجزيرةوهىمدغشقر،س!صاد.الآسيويالعنصر

مليون5.2عدده!ااخأباوا،الأمالقارةشرقىجنوب

منذالجزيرةإلىوصلواإندونيسىأصلمنه!ا،نسمة

مضت.عام0002

مليونحوالىالعنصرهذأيضم.الهنديالعنصر

أسلافأحفادوهمإفريقيا،وشرقىجنوبيفيشخص

عشر.التاسعالقرنخلالالهندمنوفدوا

حولالعلماءيختلف.الأخرىالعنصريةالجماعات

بعضيعتبرهمإذإفريقيا،شمالفيوالبربرالعربتصنيف

يعارضحينعلى،الأوروبىالعنصرمنجزءاالعلماء

شمالفىعربيةجماعةأولاستقرت.ذلكالاخربعضهم

حوالىالقارةوتضم،الميلاديالسالغأسقرناخلالإفريقيا

وشمالمصرفيمعظمه!ايسكنالعربمنمليونا125

سكنكما.المتوسطالبحرساحلطولوعلىالسودان

ويوجدالتاريخقبلماعصورمنذإفريقياغربيشمالالبربر

فيرئيسيةبصفةيسكنونمليونا02حوالىالانمنهم

.والمغربالجزائر

أصولذاتالإفريقيينمنكبيرةأعدادوتوجد

ذويالسكانمنكثيريوجدمثلا،السودانففى.مختلطة

يذالنوبيبالعنصرالختلطالأسودالإفريقيالأصل

المصربنقدماءإلىأصولهفىيرجعوالذيالبنيةالسحنة

2،همنأكثرإفريقياجنوبجمهوريةفىويعيم!.والليبيين

معالإفريقىفيهيختلطأصلذويمننسمةمليون

إفريقياجنوبحكومةوكانتوالأوروبيالاسيوي

كملونين.تصنفهم

مئاتإلىإفريقياشعوبتنتمي.العرقيةالمجموعات

أناسمنتتكونجماعةوكلالعرقيةالجماعات

الفنىالتراثوفيوالدينواللغةالتاريخفىيشتركون

فىلثسائعاقبيلةلفظاستعمالوكان.الحياةوأساليب

العلماءمنالعديدلكن،الجماعاتهذهلتمييزالماضي

الجماعةلفظمنهبدلأواستعملوامضللاللفظأنرأى

بعضلدىمستعملاقبيلةلفظلايزالوعموما،العرقية

المجموعةداخلصغيرةمجموعةلتمييزاعلماءادوائر

.الكبيرةالعرقية

مجموعاتوالبربرالعربمنمتعددةجماعاتتكون

جنوبيإفريقيافيأماإفريقيا.شمالفيمتميزةعرقية

وسطعرقيةجماعة008منأكثرفتوجدالصحراء،

عرقيةبروابطالإفريقيينمعظمويحتفظالسود.الإفريقيين

بينهم.تصلقوية

فيعرقيةجماعةكلشعبيا.ديمياحعلاتقيمنيجيريةعرقيةمجموعة

الموروتة.الدي!يةوطقوسهامعتقداتهالهاإفريقيا
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ك!لمجمز-!مه!!اهـبرية!أ9كمجح!*بههية

وتشير.الحريطةعلىبأسمائهاموضحةإفريقيافيالرئيسيةاللغات

.اللغاتتلكإليهاتشميالتيالعائلاتإلىالألوان

الإفريقيةالعرقيةالجماعاتمعظمتحتفظ.اللغات

منالأفرادبعضهناكأنومع.الخاصةلهجاتهاأوبلغاتها

فإن،مشتركةواحدةلغةيتحدثونمختلفةعرقيةجماعات

جماعاتفيكأعضاءالإفريقيينتميز،الغالبفياللغة

ممالغة008منأكثرالإفريقيونيتحدث.معينةعرقية

هناكلكن.الأحوالبعضفيمتعذرابينهمالاتصاليجعل

والسواحيليةكالعربيةالاستعمالالشائعةاللغاتبعض

يححدثونالإفريقيينملايينفإن،ذلكإلىوإضافةوالهوسا.

ولتسييرأسفارهمفييستعملونهاواحدةلغةمنأكثر

التياللغاتتنقسم.الحكوميةالشؤونوفيأعمالهم

!ط:،كبيرةمجموعاتثلاثإلىايلإفريقيونبهاشحدث

الاسيوية،الإفريقيةاللغات2-،الإفريقيةاللغات-أ

الأوروبية.-الهنديةاللغات3-

مليون092حوالىبهايتحدث.الإفريقيةاللغات

منالغربوإلىالصحراءجنوبيأساسايسكنوننسمة

عائلاتثلاثإلىاللغاتهذهتنقعسم.الجنوبيالسودان

النيلية-2-.نيهالكردفط-النيجرية-أ:هيرئيسية

نية.الخويسا-03الصحراوية

السوداءإفريقيالغاتأوسعالكردفانيةالنيجريةتعتبر

ذإ،الأخرىاللغويةالعائلاتإلىقياساوذلكانتشارا،

وسطفيالمستعملةالبانتولغاتمن003حواليتضم

البانتولغاتإلىباشولفظيشيرإفريقيا.وجنوبوشرق

وتعتبرأيضا.بهاتتحدثالتىالعرقيةالمجموعاتوإلى

بينومنأستعمالآ.البانتولغاتأكثرالسواحيليةاللغة

والكيكيويوالكاندالغاتالمهمةالأخرىالبانتولغات

تضمكماوالزولو.والسوثووالرونديوالكونغو

غيرأخرىلغاتالكردفانيةالنيجريةاللغاتمجموعة

وأوالإجبو،الأكانمنهاإفريقياغربىفىتستعملالبانتو

واليوروبا.اللإيبو

مليونا35حوالىالصحراويةالنيليةاللغاتويتحدث

والسودانوالنيجروماليوكينياتشادمنأجزاءفييقطنون

والكانوري،الدينكا،لغاتوتعتبرواوغنداوتنزانيا

المجموعة.هذهداخلالرئيسيةاللغاتوالنوير،،والماساي

الخويخيونبينهممن001).00حوالييتحدث

التيالخويسانيةاللغاتإفريقياغربىجنوبفي،واسمان

تنزانيا.داخلصغيرتانمجموعتانأيضاتستعملها

نسبةوذلكالتكتكةبلغاتأحيانأاللغاتهذهوتسمى

وتحدر.الذلاقةحروفذاتكلماتهامنالكثيرإلى

اللغاتمنأيإلىتنتميلااللغاتهذهأنإلىالإشارة

.الأخرىاللإفريقية

الشماليالجزءفىتستعمل.الآسيوية-الإفريقيةاللغات

الرئيسيتاناللغتانوهماوالبربريةبيةالعروتضمإفريقيا،من

125نحويتحدثحيثالإفريقيالشمالأقصىفي

هذا.البربريةمليونا02ويتحدثالعربيةاللغةمليونا

الأمهريةمثلأخرىامميويةإفريقيةلغاتإلىبالإضافة

والصومالية.والهوساوالجالا

والإنجليزيةالأفريكانيةتنتشر.الأوروبيةالهنديةاللغات

ثلاثةنحومنهمابكليتحدثحيثالإفريقىالجنوبفي

فيالأساسيتيناللغتينعموماتعتبرانوهما،نسمةملايين

اللغةهىوالأفريكانية.الأوروبيةالهنديةاللغاتمجموعة

جنوبفيالأوائلالهولنديونالمستوطنونطورهاالتى

اللغة.،الأفريكانية:انظر.إفريقيا

اللغاتالإفريقيينالمتعلمينمنصدجيرعددويتحدث

دليلامجملهافيتبقىالتيوالبرتغاليةوالفرنسيةالإنجليزية

البلدانمنالعديدفيالقديمالاستعماريالإرثعلى

منكثيرفىرلممميةلغاتتتخذاللغاتوهذه.الإفريقية

توحيدمجالاتفيدوراأدتأنهاكماإفريقيا،بلدان

الدوليين،والتعاملوالاتصال،الشعوبهذهلغات

الحكومية.والدواوين

ملاجاسىلغةمدغشقرسكانيتحدث.أخرىلخات

كما.البولينيزية-الملايويةاللغاتعائلةمنلغةوهي

وشرقيجنوبيفيهنديةأصولمنالمنحدرونيتحدث

اللغةيعرفمعظمهمأنإلا،مختلفةهنديةلغاتإفريقيا

الإنجليزية.

بدياناتإفريقىمليون002حوالىيدين.الأديان

كللأنإفريقيافىالدياناتمئاتوهناك.موروثةإفريقية
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الصورةتوصحالاخري!.الإدريقيينمنكتيريعتمقهكحا،الإسلامشعائرتقيماحنممالافىالتهمعو!!عظمإدريقحا.فىالأتباعملاييرلهالإسلام

ديجيريا.لييصلونمسلمير

المعتقداتمنالخاصةمجموعتهالهامحليةعرقيةمجموعة

بينهافيماتحتفظالمحليةالمعتقداتهذهلكن.والممارسة

كيفالعقائدهذهوتفسر.المشتركةالسماتمنبكثير

بينالعلاقةوتوضحوالباطلالحقتبينكما،ألكونخلق

هذهتبنوالكبار.الصغاربينالعلاقةوتحددوالطبيعةالبشر

حياةيعيشونكيفالناسوتعلمالمآسىأسبابالمعتقدات

المشاكل.ويتجنبونطيبة

لكنها،الرببوجودالإفريقيةالمعتقداتبعضتعترف

التوسلطريقعنالمساعدةطلبالناسعلىيتعينأنهتزعم

بعضهمويقيم.المتوفينالأسلافأرواحأوأصغرأربابإلى

الهةيسمونهاماإلىالقرابينويقدمونبهماالخاصةالطقوس

يقيمونالمعتقداتهذهأتباعمنالكثيرينأنونجد

النضج.سنإلىالطفلانتقالبمناسبةالاحتفال

بعضعندتوجدالتيتلكهيتعقيداالدياناتوأكثر

مالى،فىالدوجونمثلإفريقياغربفىالجماعات

دياناتتضمغانا.فيوالأشانتينيجيريا،فيواليوروبا

الربعنالعقائدمنمعقدةمجموعةالجماعاتهذه

غربفيالمرأةتتولى،أخرىناحيةومن.الأدنىوالآلهة

عنالمعلوماتمنلمزيد.المهمةالدينيةالمناصبإفريقيا

علم.الأساطير،انظر:،الموروثةالإفريقيةالأديان

الدينوهو،الإسلاممليونا2ء.حواليويعتنق

لهاقوةالإسلاميعتبركماإفريقيا.شممالبلدانفىالرسمي

فإن،ذلكإلىوإضافة.المجاورةالبلدانمنكثيرفىأهميتها

مثلبلدانفيواسعبنفوذتتمتعكبيرةمسلمةأقليات

وتنزانيا.أوغندا

معظمهمينتمي،النصرانيةمليونا013ويتئحوالى

الكناشمنالعديدوإلىالرومانيةالكاثولي!صةالكنيسةإلى

كناشالإفريقيينمنمتزايدةأعدادوتتبع.البروتستانتية

والطقوسالنصرانيةالمعتقداتبينتجمعمستقلةإفريقية

الموروتة.الإفريقية

الشماليةإفريقيافيالمعيشةأنماط

،والمغربموريتانيا،:الشماليةإفريقيابلدانتشترك

فيومصر،السودانوشمالوليبيا،،وتونسوالجزائر،

نفسالسكانمنالكبرىالغالبيةتتحدث.عدةخصائص

أ!!*!!ص
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بإبلهمالمرايفيلانتظاميشقلونبدواتوضحاليمينإلىالصورة.الشماليةإفريقيافيالتقليديةالحياةنمطهاهماالقرويةوالزراعةالبدويالرعكي

قديمة.وسائلمستعملينالمرويةحقولهمفىيعملونوهماليلواديمرارعياليسارإلىوتوضئالصورة..وأعامهموماعزهم

تاريخولها،الإسلامهيوديانتهم،العربيةوهياللغة

الملامحمنكثيروتتشابه.العربيةالأمةتاريخهومشترك

لكن،المجاورةالبلدانملامحمعللمنطقةوالحضاريةالعرقية

متميزةمنطقةعامبشكلبينهافيماتشكلالبلدانهذه

الصحراء.جنوبيإفريقياسائرعنتختلف

ولذلك.المتوسطالبحربمحاذاةالشماليةإفريقياتقع

الأوسطوالشرقأوروبامعمبالغراتصالعلىظلتفقد

الجزأئرمايومافرنساحكمتلقذتاريخها.طوال

ليبيا،إيطالياوحكمت،وتونسوالمغربوموريتانيا

هىالعربيةوالجزيرة.والسودانمصربريطانياوحكمت

جزءاتعتبرالتي،المنطقةهذهتاريخفىأثرأكبرصاحبة

المعاصر.العربيالعالممنمهما

إفريقيافىتوجد،المسلمةالعربيةالأغلبيةإلىوإضافة

والدين.والجنساللغةفىتختلفأخرىأقلياتالشمالية

والمغربالجزائرمنكلفىالبربر،المثالسبيلعلى

بثقافتهميحتفظونولكنهمالدينفىالعربيشاركون

يشكلكذلك.الخاصةلهجاتهمويتحدثونالمتميزة

منهمكثيرينأنغير،مهمةعرقيةأقليةالسودالإفريقيون

الأقباطالأقلياتومن.بالإسلامويدينونالعربيةشحدثون

أنماطمنالكثيرويتبعونالعربيةشحدثونالذينالنصارى

العربية.الحياة

أنماطإلىرئيسىبشكلالتاليةالصفحاتوتتعرض

ان!،التفاصيلمنلمزيد.الشماليةإفريقيافىالعربيةالحياة

المنطقة.بلدانمنبلدبكلالخاصةالمقالات

المناطقفيالسكاننصفحوالييعيش.الريفحياة

زراعةأوالحيوانتربيةفىمعظمهمويعمل،الريفية

حيث،للعائلةمملوكةأومؤجرةصغيرةمزارعفيالمحاصيل

بعضفيالمزارعونيشتغل.بالأيديجمئأعمالهميؤدون

والتقنيةالالاتفيهايستعملونحكوميةمزارعفيالمناطق

لهمتتوافرلاالريفسكانمنالالافغيران،الحديثة

يفلحونها.أرض

الشماليةإفريقياريفأجزاءمنكثيرفيالناسيسكن

اللبنمنحيطانوذاتمستويةسقوفذاتمساكنفي

فصلفىالعاليةالحرارةمنالوقايةفيتساعدسميكة

المنازلبعضفتبنى،المرتفعاتمناطقفيأما.الصيف

ببساطةالريفبيوتمعظموتتميزالحجر.أوبالجص

الهاتفمثلالعصريةالراحةوسائلتنقصهاكما،الأثاث

والكهرباء.المياهوإمدادات

اللبن.منوحيطمانهامستويةسقوفذاتمنازلهااللغربفيريفيةقرية

الشديدةالحرارةمنللوقايةسميكةحيطانذاتالمنازلمنالكثير

بالممطقة.
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الصعيرةالتحاريةالمحالبهنهحيطبالجزائرالجزائرمدينةفيمدان

أصورة.احلميةشيالمسحدويبدو.والمساكن

الجماللبدواتسمىاشح!!منصغيرةجماعةوتربي

أسيةأصشماا!!ريقيامعظمالصحراء.حسانتفيوالأعناموالماعز

بقصصملىءأمحربياأصشعبىاوالأدببالبدو،مايوماآهلة

من%01منأقلفإنالحاضر،الوقتفىأما.مغامراتهم

مراعىبينبانتظاميتحركونوهمبدو،المنطقةسكان

منمصنوعةخياماويس!ضونالشتاءومراعيالصيف

والوبر.والشعرالصوف

أنماطاالشماليةبإفريقياالريفيةالمناطقفىالحياةنمطيتبع

،الأسرةبإعاشةيقومونأ!ذيناهمالأزواج.تقليدية

الاهتماممعالأطفالبرعايةيقمناللائيهنوالزوجات

فيإماذويهممعالأطفاليعملكما.المنزليةبالشؤون

الأبناءيقومالوالدانيكبرعندماو.المنزلفىوإماالحقل

برعاشهما.

محيطفىمحصورانوتطلعهمالريصأهلواهتمام

القريةسوقإلىالأسبوعيةانرحلةوتمثل.والقريةالأسرةا

ومزرعته.بيتهخارجللقرويالفريدةالتجربة

فيمدينةوأكبرمصرعاصمةالقاهرة.المدينةحياة

ذاتالمدنبقيةأما.نسمةمليون21يسكنهاحيثإفريقيا

)مصر(،الإسكندريةفهىالشماليةإفريقيافىنسمةالمليون

(،)المغربوالرباطالبيضاءوالدار)الجزائر(،والجزائر

المعماريالفنويعك!م!(.)السوداندرمانوأموالخرطوم

والإسلامي.الأوروبىالطابع!تالشمالمدنمعظمفي

.المدنلكلمميزةسماتالطلقالهواءوأسواتوالمساجد

القديمةالأحياءفىالمتعرجةأ!كميقةاالشوارعجنبات:ت!ضظ

والشققوالحدائقالواسعةأطرقاأما.والحوانيتبالمسازا!

منالأحدثالأجزاءتمثلفإنها،المكاتبوعماراتالحديثة

المدينة.
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أغلبفيالشماليةإفريقيافيالمدنسكانويبدو

الريف،سكانمنأفضلمعيشىبمستوىمتمتعينالأحيان

المياهوإمداداتوالكهرباءكالسياراتالراحةفولممائل

منشآتبالمدنتوجدكما.المدنفىتوافراأكثروالهاتف

العاملينمنالغالبةالكثرةأنكما.وجامعاتومدارسطبية

.بالأريافالعاملينمنأفضلأجورعلىيحصلونبالمدن

سكانمنالكثيرينالمدنخياةجاذبيةقادتلقد

فيأوالأقاربمعبعضهمفسكنإليها،الهجرةإلىالريف

تعانيالمدنمنالعديدوأصبحت.المكتظةالفقيرةالأحياء

المدنيةالخدماتفينقصمنذلكيتبعوماالازدحامشدة

.المياهوإمداداتوالهاتفكالكهرباء

الشخصيةالأحوالقوانينتنظم.والأسرةالزواج

إلىإضافة.الشماليةإفريقياكلفىالزواجامورالإسلامية

لأيالزوجةأوالزوجيختاران-غالما-الوالدينفإن،ذلك

المهرلتنظجمالوالدينتدخلأنكمابناتهما.أوأبنائهمامن

لاسيماالسابقفىكانمماشيوعاأقلأصبحالزواجأو

.المدنسكانوسط

تتكون،الشماليةإفريقياريفأنحاءمنكثيرفي

الأجدادمنوإنمافقطوالأطفالالوالدينمنليسالأسرة

العمومةوأبناءوالأخوالوالأعماموالخالاتوالعمات

النفسىالأمنتوفرالممتدةالأسرةهذهإن.والخؤولة

فإن،المدينةفىأما.الاجتماعيةوالحياةالماليةوالمساعدة

المظهرهيوالأطفالالوالدينمنالمكونةالنوويةالعائلة

.العام

لرعايةالبيتفيالبقاءهوللمرأةالتقليديالدوركان

مناستفدنقدالنساءمنمتزايدةأعداداولكنأسرتها،

الماضى،فيمتوفرةتكنلمالتيالمتاحةوالفرصالتعليم

البيت.خارجيعحلنوبدأن

ومنتجاتالمسطحالخبزيشكل.وا!للابسالطعا،

الشمالية.إفريقيافيالرئيسيالطعامالاخرىالحبوب

المغربأجزاءمعظمفيالشعبيالطقهووالكسكسي

يصبثممبخرةالقمحمنخشنةحبوبمنوهو،العربى

اللحم.منوقماالخضراواتإليهاوتضافالحساءعليها

الوجبةوالفولالخبزفيشكل،والسودانمصرفيأما

شسعبيةبوجبةالسودانوينفردالمدنفيخاصةالشعبية

اللحملهايضافالذرةمنرقائقوهيالكسرةهىأخرى

الفواكهأيضاالناسيأكل.الطازجةوالخضراوات

منجزءايكونحينكثيرااللحمويكلف.والخضراوات

الدجاجلحومأحيانايتناولونالناسأنغير،اليوميةالوجبة

.الجمالأوالحملانأوالماعزأو

حدعلىوالقرىالمدنفىتقريباالناسكلويلبس

فضفاضةطويلةأرديةالرجاليلبس.التقليديةالملابسسواء

والبقلاوةبال!عناعبهـتحايوجبةتعدالمغربفيبربريراعأسرة

معلالنعناعالشاييقدم.والمكسراتوالفواكهالسملمنالمصنوعة

،.للضيوفوكمرطبالوجبة

طاقيةأوعمامةالكثيرونيضعكما،بالقميصأشبهوجلبابا

عباءةأووطويلةبسيطةثيابأالنساءوتلبس.رؤوسهمعلى

.الشارعإلىخروجهنلدىوذلكشالأ،أواللونداكنة

حجابوضعفىالإسلاميةالتعاليمالنساءبعضوتتبع

الزيالمدنفيوالنساءالرجالمنكثيرويلبس،الوجهعلى

الغربي.

ببناءالتعلييتطويرالوطنيةا.لهكوماتتحاو!.التعليم

لاكبروإتاحتهاالتعليمفرصوتوسيعالمدارسمنالمزيد

نأغير،الريفيةالمناطقفىخصوصا،المواطنينمنعدد

بمعدلالسكانويتزايدالتطور.هذاتعوقمصاعبهناذ

تكاليفأنكما،جديدةمدارسبناءعلىالقدرةمنأكبر

المناطقمنالكثيرأنحينعلىمستمر،ازديادفيالتعليم

منغفيرةأعدادوهناك.المؤهلينالمدرلرمينفينقصاتعاني

منعملايؤدوالكيالمدرسةتركإلىيضطرونالتلاميذ

مصاريفتفرض،المناطقبعضوفي.أسرهممساعدةشأنه

الأسر.معظمتستطعهلاأمروهو،الأطفاللتعليمدراسية

نجاحاصادفتقدالشماليةإفريقيابلدانفإن،العموموعلى

التعليممنأكثروالجامعيالثانويالتعليمقاعدةتوسيعفي

التعليممرحلةخريجيمنالكثيرلأنذلك،الابتدائى

الثانوية.بالمرحلةللالتحاقفرصايجدونالابتدائى
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إلريقيالحكوماترئيسياهدفاكادالريففيالتعليمقاعدةتوسيع

لفصلالصورة.بالعمليةأضروالمعلمنالمدارسنقصلكى،الشمالية

ليميا.في

الصحراءجنوبىالمعيشةأنماط

منالصحراءجنوبيسكانمنالعظمىالغالبيةتتكون

والإمبراطورياتالممالكحكمتوقدالسود.الإفريقيين

العشرينالقرنمطلعحتىالصحراءجنوبمدنوالدول

المنطقة.فيالامورزمامالأوروبيةالقوىتسلمتعندما

علىالبرتغالوسيطرتإفريقياغربمعظمفرنساحكمت

لهامستعمراتبريطانياوألسستإفريقياجنوبمنأجزاء

الإفريقيينفإن،اليومأما.والجنوبوالشرقالغربفي

المناهجأنغيرالصحراء،جنوبىإفريقيامعظميحكمون

نأكما.البرتغاليةأوالفرنسيةأوبالإنجليزيةتدرسالمدرسية

ولكن.أوروبيةلغةيتحدثونالإفريقيينالمتعل!نمنالعديد

فىللإفريقييناليوميةالحياةفييؤثرلمالأوروبىالنفوذ

الصحراء.جنوي

عاداتإحياءفىتقليديةطرقاعموماالإفريقيونينتهج

الريفيةالمناطقفىمعظمهميعيشحيث،أسلافهم

مصدرالأبقاررعيويمثل.الأرضفلاحةعلىمعتمدين

منهمللرجالفهىإفريقيا،شرقفيمعينةلمجموعاتاعتزاز

موردأنهاكما،الاجتماعيةالمكانةودليلالثروةمقياس

.الأخرىوالضروراتللغذاءأساسي

فىهائلةاقتصاديةتنميةالمعدنيةالثروةأحدثتوقد

.القارةفىآخرجزءأيمنأكترإفريقيامنالجنوبيةالأجزاء

الإنتاجمنعليهاالحصوليتمالتىالثروةمعظملكن

أقليةوهمالبيضأيديفىقريبوقتإلىكانتالمعدني

.الجنوبفىمتميزة

حياةأنماطرئيسيةبصورةالتالىالجزءويستعرض

المعلوماتمنلمزيدالصحراء.جنوبىفىالسودالإفريقيين

قطر.بكلالخاصالجزءانظر

إفريقياسكانمن75%حوالىيعيش.الريفحياة

تضملاحيث،الريفيةالمناطقمنقرىفىالصحراءجنوبى

ذلكومعشخصا،5و.04بينيتراوحعددسوىالقرية

ومهما.الالافبلالمئاتتضمالتيالقرىبعضهناكفإن

مجتهـئنتميمننسئمترابطفإنها،القريةحجميكن

إلىبعضهمالأفرادينتميحيثواحدةعرقيةمجموعةإلى

.بالزواجأوبالقرابةبعض

عندالاحتراممنعالبقدروالزعماءالملوكويتمتع

السياسي.نفوذهممحدوديةمناالرعلىالقبائلبعض

الزعيمأوالملكمنصبأنالأحوالمنكثيرفىونجد

الأصلذاتالقرىلربطوسيلةويستخدم،وراثىمنصب

التنطمذاتالعرقيةالمجموعاتوسطوفى.المشتركالعرقي

بتصريفيقومونالذينهمالسنكبارفإن،المحكمغير

المحلية.الشؤون

بهتحيطالمنازلمنتجهـلسيطمعظمهافيوالقرى

السكانيةالتجمعاتتحتويأنويمكن.الزراعيةالأراضي

تشملوربماالمتاجرمنقليلعلىأومدرسةعلىالكبرى

المحكمةأومبانىالطبيةكالعياداتأخرىمؤسساتأيضا

معظموتضم.الضرائبوتجبىالمحليةالنزاغاتتسويالتي

بعضابعضهملزيارةالناسفيهيتجمعمركزياميداناالقرى

.والاحتفالوللترويح

ونمطللمناختبعاأخرىإلىقريةمنالمساكنوتتفاوت

منبيوتفىالإفريقيينمنكثيريسكنوالتقاليد.الحياة

وأوراقوالقشبالتبنومفروشةبالشص!المجففالطين

الخرسانةمنمنازلعدةالقرىكلفىويوجدالأشسجار،

منأجزاءفيالمنازلبعضتغطى.المعدنبصفائحمفروشة

بيوتوتبنى.منحوتةبأشكالوتزينبالفخارإفريقياغربى

بأداءالنساءتقومبحيثفناءحولأحياناالمسلمين

الأسرةأفرادغيرمنأحديتمكنأندونالمنزليةواجباتهن

الإسلامية.التقاليدمننابعةالعادةوهذه.إليهنالنظرمن

السكانفمعظمكثيرا،القريةفيالحياةتتغيرولم

الزراعةولمسائلأنكما.الحيواناتويربونالأرضيفلحون
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منتجاتمنتستفيدالتيالقبائلهذهعندالثروةرمزوالأبقارالصحراء.جنوبفيوالتركانا،والماسايوالفولالىالدينكاقبائلمفحرةالأبقاررعكي

موسمية.حركةبقطعانهمالرعاةويححركنادرا.إلااللحمتأكلولاالألبان

كينيامثلإفريقيامنأجزاءفيإلاتستعمللاالحديثة

الفلاحينغالبيةولكنإفريقيا،غربمنوأجزاءوزمبابوي

الالاتأسلافهممثليستعملونالصحراءجنوبفي

اليدوية.

فىالتربةلأنالمتنقلةالزراعةالإفريقيينمنكثيريمارس

منالتربةينظفونالمزارعينفإنولهذاوفقيرةرقيقةإفريقيا

حتىسنواتلعدةالمحاصيلويزرعونوالحشاشالأشجار

إلىالجماعةتتحركوعندهاخصوبتها،وتقلالتربةتضعف

خصوبتهاتستعيدالمهجورةالقطعةفإنثمومنآخر،موقع

الزراعةنظامولايزال.أخرىمرةزراعتهايمكنوبالتالي

تعرضحيثالعاجساحلفيأبيدجانمنبالقربمفتوحةسوق

هىالأسواق.الزراعيةالأسروتعاولياتالحملةتحاريبيعهاالتيالبضائع

الاجتماعي.والترويحالأحبارلالتقاطمرأكزأيضا

ذاتالمناطقفىأنهإلا،كثيرةمناطقفىممارساالمتنقلة

آخر.إلىموقعمنالتحركيصعب،العاليةالسكانيةالكثافة

وتزدادخصوبتهاتقلأراضييزرعونالمزارعونيظلوعليه

آخر.بعدموسمافقرا

الغذائيةالمحاصيلبزراعةالزراعيةالعائلاتمعظموتقوم

فىتزرعالتيالغذائيةالمحاصيلرشمل.الخاصلاستعمالها

الفول،والجنوبيةالشرقيةإفريقيافيالحشاشأراضي

والذرةوالدخنالشاميةالذرةمثلوالحبوب،السوداني

الموزتشملالمحاصيلفإن،الرطبةالأراضحيفياما.الرفيعة

والكاسافا.الياممثلوالجذرياتوالأرزالحملولسان

جنوليالواسحةالإقطاعياتفيتستعملالحديثةالزراعيةالآلات

يملكونالمزارعينمعظملكنللتصدير.محاصيلتنتجوهيالصحراء.

بسيطة.يدويةوأدواتصغيرةحيازات
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داكارفيحديثمتجر

تمامايختلف)السنغال(

حيثالمفتوحالسوقعن

شيئاالحياةأنماطتتغير

انتقالبفعللشيئا

الريف!وأهلالقروس

المدد.إلىالمستمر

الكاكاووحبوبالبنمثلأيضا،النقديةالمحاصيلتزرع

المزارعونيبيعثم.والفواكهالهندوجوزوالقطن

مثلاغراضيىلشراءالمالعلىللحصولمحاصيلهم

وعلبوالمصابيحوالبرافينوالملابسوالمعلباتالدراجات

منعليهيحصلونماأيضاالمزارعونويستعمل.الثقاب

والتعليم.العلاجتكاليفوتغطيةالضرائبلتسديدالنقود

المزارعونيربي،المحاصيلزراعةإلىوبالإضافة

علىللحصولتباعربماالتيوالأغناموالماعز،،الدجاج

.المال

القريةخارجحيازاتالعادةفيالزراعيةالعائلةتمتلك

تقومقد.مختلفبمحصولمنهاواحدةكلوتزرع

فيومزارعالأرضمنحيازاتبالمشئجارأيضاالعائلات

ايضاالفلاحونيقوموزعمائقا.القريةلكبراءمملوكةأراض

.الكبيرةوالمزارعالإقطاعياتفىمحدودلوقتبالعمل

منطويلةلساعاتمعايفلحانوالمرأةالرجلفإنوعموما،

عيشهم.لكعسباليوم

أعمالهالتنجزطويلةساعاتالقرويةالمرأةوتعمل

ماءوحملالمحبوبوطحنالوقودحطبجمعمثلالمنزلية

مثل،البسيطةالالاتبعضاستحداثلكن.الشرب

وقتاللمرأةوفرقد،القرىفياليدويةوالمطحنةالمياهمضخة

فيالقريةفيمنجميعيشترك.أخرىبأعباءللقيام

بناءأوجديدةأرضقطعةتنطفمثلالكبيرةالأعمال

الأعماللقذهأدائهمأثناءالناسويقومجديد،بيت

بصورةوالغناءمعاوالشرابالطعامبتناولالتعاونية

جماعية.

علىيعيشونالذينمثلمثلهم،المزارعينبعضويقوم

هوالغالبالنمطأنإلا.حقولهمبري،النيلضفاف

العملفإن،لذلكوتبعا.الموسميةالأمطارعلىالاعتماد

الأسروتعملموسميا.طابعاتأخذالمماثلةالأنشطةوجميع

فتزرعالأمطار،موسمأثناءفيوشاقةطويلةأياماالزراعية

خلالالغذاءفينقصهناكيكونوقدبمحاصيلها.وتعتنى

بعدالجادتالموسمفييتوافرالغذاءلكن،الزراعىالموسم

الذيالفراغوقتمنمزيداالناسيجدحيثالحصاد

الاصدقاءلقاءوفى،ومنازلهممعداتهمترميمفييمضونه

الأغراضعلىللحصولمحاصيلهمبيعوفي،والأقارب

بالعملياتعادةإفريقيا،غربفيالمرأةوتقوم.الأخرى

ثرياتيصبحنأنبعضهنمكنالذيالأمر،التجارية

الأنحاءفيأما.التجاريالعملفيمهارتهنبحكم

الرجاليمارسهعملالتجارةفإنإفريقيا،منالأخرى

تمييز.دونوالنساء

الحياةفىمهماجزءاالجماعيةالاحتفالاتوتمثل

موسمببدايةللاحتفالعادةتقاموهي.الإفريقيةالريفية

ولبعض.الحصادمنالانتهاءأوالزراعةأوالأمطار

غيرمجموعاتترقصحيثسنويةحفلاتالجماعات

شخلصحتىالمسلمينغيرمنالسنكبارمنمعروفة

كلها،وتجتفالقرية.والسحرةالشريرةالقوىمنالمجتمع

وأطفلبميلادللاحتفال،المجاورةالقرىمعهاتكونوأحيانا

سنأحدهمبلوغأومريضلعلاجأو،جنازةأوزواج

الاجتماعاتهذهمثلفإن،العموموجهوعلىالرشد.

الدينية.والعقائدالأسريةالروابطتقويةعلىتساعد

لعدةقراهمإفريقياأجزاءمنكثيرفىالشبابويترك

النقودمنمايكفيعلىالحقمولبأملالمدنإلىمشوات

الدراسة.لمواصلةأوصغيرتجاريعمللتأمحيسأوللزواج

علىإفريقياوجنوبيوسطفيالرجالمنكثيرويحصل
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لعبةإنهاإذالإفريقيةالمدنفيكبيرةحشوداتجذبالقدمكرةمباريات

بغانا.أكرافيتلحبلمباراةالصورة.القارةكلفىواسعةشعبيةذات

علىفإنهذا،لكلونتيجة.مناجمكعمالمؤقتةوظائف

الزراعيةالأعمالمنبكثيرالقيامالقريةفيالنساء

بأنفسهن.

منأجزاءفيالسائدةالحياةأنماطإحدىوالبداوة

منبالقربالجافالفصلأثناءخصوصاإفريقيا،

جماعاتوتتبعإفريقيا.شرقمرتفعاتوفيالصحارى

مسارات،والتركانا،سايوالما،الفلانيوالدينكا،الدينكا

الماشمية،منلقطعانهمالمراعيأراضيلإيجادمحددة

الإبل.الحالاتبعضوفيوالماعزوالأغنام

الحصولفيحيواناتهمعلىالمتنقلونالرعاةويعتمد

النساءأما،بالقطعانوالصبيانالرجالويهتم.الطعامعلى

،الرعاةجماعاتبعضتقوم.المنزليةالشؤونيرعينفإنهن

هذهوداخل.لحيواناتهمكبيرةحظائرببناءمثلا،كالماساي

والطينالقشمنالقبابيةبالأكواخأثمبهبيوتايبنونالحظائر،

خيامفىأخرىجماعاتتسكنكما،الجافوالروث

.الحيواناتوشعورجلودمنمصنوعة

من03%منأكثرالمدنسكانيشكللا.المدينةحياة

هذهأنغيرإفريقيا،فىالصحراءجنوبيسكانمجموع

وموريشيوسالاستوائيةوغينياجيبوتيفيترتفعالنسبة

الريفسكانمنمتزايدةأعدادوتتحركإفريقيا.وجنوب

ظهرالصحراء،جنوبىوفي.العملعنبحثاالمدننحو

أديسمثلالمليونسكانهاعدديتجاوزالتيالمدنمنعدد

الكابومدينتى(،العاج)ساحلوأبيدجان)إثيوبيا(،أبابا

)الكونغووكنشالمماإفريقيا(،)جنوبنسبرجوجوها

.(نيجيريا)ولاجوس،(يمقراطيةلدا

يبلغقديمةمدنتوجد،الإفريقيةالصحراءجنوبيوفي

تجاوزربماالإثيوبيةإكسومفمدينة،قرونعدةعمرها

الأوروبيونوصلوعندما.سنة2و...منأكثرعمرها

عشرالخامسالقرنخلالإفريقياغربإلىالأوائل

وإبادانماليفيتمبكتومثلمدناأنوجدوا،الميلادي

اقتصاديةمراكزالزمنمنولفترةكانتنيجيريا،فيوكانو

إفريقيا،فيكثيرةمدناالأوروبيونألمسر،.حيةوحضارية

عامالهولنديةالكابمدينةبمسفوطنةالبدايةكانت

إفريقيا.جنوبجمهوريةفيام6ء2

النمطينمنمزيجالصحراءجنوبمدنفىوالعمارة

الحديثةالمدنفيالأحياءوتضم.والحديثالتقليدي

والمحالالعاليةوالمساكنالمكاتبومبانيوالفنادقالحدائق

بالمنازلتعجفإنها،القديمةالأحياءأما.الكبيرةالتجارية

الأسواقولاتزأل.الضيقةالطرقاتجنباتعلىوالحوانيت

والأغراضوالكساءالطعامالناسيشتريحيث،المفتوحة

.المدنمنالعديدفيعامةظاهرة،المتنوعةالأخرى

المدنسكانفإن،الشماليةإفريقيافيالحالهووكما

منأفضلمعيشيبمستوىيتمتعونالصحراءجنوبىفى

أفضلطبيةومؤسساتمدارسالمدنوتوفر.الريفسكان

لأصحابالمدينةتوفركما.الريففىالتيتلكمن

أكانسواءمجزعائدذاتعملفرصالأساسيةالمهارات

مأالصناعةفيأمالتجاريةالأعمالفيأمالدولةوظائففي

.الأخرىالمجالاتفى

ملحوظة.بصورةالمدينةداخلالحياةأنماطوتختلف

وحديثة،واسعةمنازلفىأوفخمةشققفيالأثرياءيسكن

فيمخططةغيرأحياءفييسقطونالسكانأغلبأنإلا

منالمنازلمنالكثيروتبنىواحد،طابقمنصغيرةمنازل

منأسقفذاتوهي،الخرسانةقوالبمنأوالخشب

المضلع.الحديد

5!-زر؟ءئر!ضكح!لإإ،جلإح!-7برس

/لا؟بم،!،إ؟س*ل!س*في!؟ولةسج3!!ىبنسول3

المحلية.البماءوموأدوالتقاليدالمناخبحمس!تحتلفالريفيةالمنازل

،أعلاهالصورةتوضحكماإفريقيا،جنوبفيالإندبيليقبائلومنازل

.ألوانبعدةومطليةنلجافالل!منمصنوعة
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التيالمشاكلنفسالصحراءجنوبيمدنوتواجه

أعدادفيالحادةفالزيادة؟الشمالفىمثيلاتهاتواجهها

توفيرالحكوماتعلىالصعبمنجعلتالمدنسكان

إمداداتوتواجه.فعالةعامةومواصلاتكافإسكان

فوقضغوطاالكهربائيةوالأنظمةالصحيوالصرفالمياه

أعدادتضخمتعانىالمدنمنالعديدأنكماطاقتها،

العاطلين.

بينهافيماالإفريقيةالأسرترتبط.والأسرةالزواج

ولاتقتصر.والتعاونالإخلاصيميزهاقويةومشاعربروابط

ذلكفىيتساوىوإنمافقط،الأبوينعلىالمشاعرهذه

وأبناؤهم.والأعمامالعماتوكذلكوالأجدادالأبناء

ذلك،غيروفيبأعمالهميتعلقفيماأفرادهاالألصرةوتساعد

منكثيرولايزال.والمسنينبالمرضىالأسرةتعنىكما

يأاتخاذقبلالأقاربوموافقةنصيحةيطلبونالإفريقيين

مهم.قرار

رابطةمنأكثرالزواجفإن،الإفريقيةالأعرافوحسب

منالمزيدلكسبوسيلةهوبل،والزوجةالزوجبين

.والأطفالالزوجةوإخوانالزو!إخوانلمحاضافةالأقارب

علىيوافقاأنلابدوالعروسالعريسعائلتىفإنوعموما،

معظمفيعليهالمتعارفومنفعلأ.يتمأنقبلالزواج

تقديمأعمامهأحدأووالدهأوالرجلعلىأنالمجتمعات

الإفريقيونولاينظرغيرها.أوماشيةأونقودشسكلفيمهر

بهاالاهتمامعنتعبيرهوبللقعروسكثمنالمهرإلى

أسرتها.معالجديدةللغلاقاتالتقديرومدى

بتعددإفريقيافيالعرقيةالمجموعاتمنويسفالعديد

ويوزع،زوجةمنأكثرلديهمالرجالوبعض.الزوجات

---.-.،لمكاة*حص"2-ع---7.ج!

الجنسانويتارك.طحينإلىالحبوببتحويليقمنماليفيالنساء

خاصةوأخرىلالرحلحاصةأعماءهناكأنعير،بالمزرعةالعملفي

النساء.واحباتمنالطعاموإعداد.بالمرأة

كلوتتوقع،زوجاتهبينبالتساويوإمكاناتهاهتمامهالزوج

وماشسيتهاالمستقلمنزلهالهايكونأنمنهنواحدة

والمنصرينالإفريقيينبعضحاوللقد.الأخرىوأكراضها

محاولاتهمأنغير،الزوجاتوتعددالمهرتقليديإلغاء

بالفشل.باءت

بعضتهتم.أنسابهمتتبعفىمختلفةطرقوللإفريقيين

الجماعاتمعظمأنإلامعا،والأبالأمبجانبيالجماعات

عنالأنسابيتتبعونفهم،الأبويالأسالرعلىمنظمة

لأبنائهالأبطريقعنالميراثويتم.العائلةرجالطريق

أبنائهم.علىالقانونيةبالولايةالاباءويتمتعالذكور

،الجماعاتبعضوسطلأمومياالنظامينتشر

وأحراش!الديمقراطيةوالكونغوالوسطىإفريقيافيخصوصا

عنالجماعاتتلكفىالعائلةأفراديتصل.إفريقياغرب

ويكونلبناتهاالأمطريقعنالميراثويتمالنساء.طريق

أبنائها.علىالولايةالأمل!خوان

علىيطلقهاالتىالخاصةأسماؤهقرابةنظامولكل

فيالعائلةأفرادالأسماءهذهوتصنف.الأقارب

المجتمعاتفيعليهاالمتعارفتلكعنتختلفمجموعات

الإنجليزيةباللغةتتحدثالتيالمجتمعاتفىونجد.الغربية

نأإلا،اللفظنفسيحملانوالأمالأبشقيقأنمثلا

لفظامنهمالكلإنحيثالإفريقيةالنظمفييختلفذلك

أعمامهمأبناءالأفارقةيصنف،الطريقةوبنفس.بذاتهقائ!ا

أخوالهم.ءبناوأ

فيالمجتمعاتبعضفيالأسرمنمجموعاتوتصنف

رجلسلالةجميعاأنهمالعشيرةأبناءويرىعشائر،شكل

العشيرةأنكما،خاصةنظماالعشائربعضوتراعىواحد.

لأعضائها.حمايةمنالعائلةبهتقومبماتقوم

الإفريقيينبعضلدىالأسريةالروابطتضاءلتلقد

الحي.نفسفيالأقاربيعيش.المدنإلىالهجرةبفعل

أقاربهممعمتينةبعلاقاتيحتفظونالمدنسكانومعظم

الريف.في

جنوبيفيالإفريقيينمعظميأكل.والشرابالطعام

وجبة،الريففيأمالمدنفيأكانواسواغالصحراء،

كماالمساء،فيعادةتكوناليومفىواحدةرئيسية

.اليوممنمختلفةأوقاتفيخفيفةوجباتيتناولون

.والجيرانالأقاربللقاءفرصةالرئيسيةالوجبةوتعتبر

معوليمىبمفردهمالوجبةوالصبيانالرجالبعضيتناول

حولالبيوتمعظمفىالناسيجتمع.والبناتالنساء

وأبأصابعهمالطعامويلتقمون،الأرضعلىتوضعقصعة

الخبز.بقبما"من

نشوفيطعايممنالعاديةالإفريقيةالوجبةوتتكون

مرقمعالطعامويقدم،اليامأوالطحينأوحساءكالأرز
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للاحتفالتقامغانا،فىأعلاهالصورةفىالتيمثلالجماعيةالولائم

والعلاقاتالعامةالروأبطيقويفاللقاء.والولادةكالزواجبمخاسبات

الإفريقية.المجتمعاتتوحيدفيبدورهاتساعدالتىالأسرية

فيالشائعوالطعام.اللحممنوقطعخضارعلىيحتوي

الكبيرالإفريقيالجنةموزأوالحمللسأنهوالمداريةإفريقيا

ليطحنيجففأوكحمساءويطخيغلىأنيمكنالذي

كدقيق.

والبقر.والضأنالماعزولحمالدجاجالإفريقيونيأكل

السواحل،سكانوجبةفيمهماا2جزالسمكويشكل

وحولالأنهارضفافحوليعيشونالذينوأولئك

علىالأبقاريربونالذينالإفريقيونويعتمد.البحيرات

مثل-بعضهميسحبكماأصلبن،اوقشدةوالجبناللبن

أيامفيخصوصاالأبقارمنالدم-الماسايقبائل

مخلوطاأوأومغلياطازجاويشربونهالكبيرةالاحتفالات

اللبن.قشدةمع

البيرة-المسلمينغيرمن-الإفريقيينمنويصئثثير

الشاميةكالذرة،الحبوببعضمنأوالعسلمن

بعضعصارةمنالنبيذيصنعونأنهمكماوالدخن،

النخيل.أنواع

نتيجةالتغذيةسوءإفريقيامنأجزاءفيالناسويعاني

كما.متوازنةوجبةإلىوالحاجةالموسميالغذاءلنقص

أطراففيخصوصا،الطويلةالجفاففتراتتؤدي

الناسالافيموتحيثطاحنةمجاعاتإلىالصحراء،

بسببها.أحيانا

وفيإفريقياغربيفيالرجالمنكثيريلبس.الملابس

فضفاضةسراويلأومتدليا،ثوباللصحواءالمجاورةالمناطق

العمامةيستعملونأنهمكما،صلبابأوواسعقميصمع

حولتلفهاالقمالقمنطويلةقطعةالمرأةوتأخذ.والطاقية

قطعةبلفأيضاتقومكما،فستانشكلفيجسمها

النساءمعظموتتبع.العمامةيشبهفيماالرأسحولأخرى

بحجابوجوههنتغطيةفيالإسلاميةالتقاليدالمسلمات

الريفأهلمنكثيرويربط.الشارعإلىخرجنكلما

الكتفأوالخصرحولالقماشمنقطعة-ونساءرجالأ-

جلباباالإفريقيينالرعاةبعضيلبسكما،عباءةشكلفي

والخلخالوالألممورةالزاهيةالعقودوتعتبرالجلد.من

الإفريقى.الزيمنجزءاوالأقراط

فىتتميزالتقليديةالملابس

الناصعةبالألوانإفريقيا

وتلبسالبارز.والتشكيل

فىوالحليالمطرزةالأزياء

الصورة.الخاصةالمناسبات

إلىيصلقريةلزعيم

-تشادفيإسلامىاحتفال

أزياءوحاشيتههويلبس

تقليدية.إسلامية
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مديمةفيالمنظروهدا.بكترةالحضريةالمناطقفييلبسالأوروبىالزي

بتنزانيا.السلامدار

بعضملوكوكذلكغانافىالأشانتيملوكيلبس

مناسباتهمفيجميلةأزياءوحوأشيهمالأخرىالقبائل

الملابس.:نظرأ.صةالخا

مجموعةأولالسنينمئاتقبلالمسلمونأنشأ.التعليم

قامتوقدالصحراء.حوافعندإفريقيافىالمدارسمن

لكن.والعلومالعربيةواللغةالإسلامبتعليمالمدارسهذه

إلىالذهابيعنيالتعليميكنلمالإفريقيينلمعظمبالنسبة

يؤهلهمالذيبالقدرأبناءهميعلمونالاباءوكان.المدرسة

يتدربونفكانوا،للدخلمصدراتكونمعينةحرفةلإتقان

وصنعالخشبوتشكيلالمعادنتشكيلمثلفنونعلى

والنسئ.،الخزف

فيالإفريقبنبتعليمالتنصيريةالإرسالياتبدأت

عشرالسادسالقرنمنذوالكتابةالقراءةالصحراءجنوبي

فيإلاتحدثلمالحقيقيةالتعليميةالنهضةأنغير،الميلادي

يحتاحولهاحاصةممهاراتالأطفاليزودإلريقيافيالتقليديالتعليم

كيفالصميةيتعلموها،.مجتمعهمفيمنتحينأعضاءيكونوالكي

الحرلة.رأسيصنعون

الأوروبيةالاستعماريةالقوىأحعستعندماالعشرينالقرن

والقطاعالدولةوظائففيللعملإفريقيينإلىبحاجتها

والقوىوفرنسابريطانياقامت،ذلكمنانطلاقا.الخاص

إفريقيا.فيالمدارسلمحانشاءالأخرىالاستعمارية

براملبناءالحاضرالوقتفيالإفريقيةالحكوماتوتتبنى

ونجد.الناسمنكبيرةلأعدادالتعليمفرصوتوسيعالمدارس

مضىوقتأيمنأكثر،الإفريقيينمنكبيراعددأاليوم

.الجامعاتوفيوالثانويةالابتدائيةالمدارسفىينتظمون

التعليممجالفيحدثالذيالتقدممنوبالرغم

ولا،الأميةنسبةارتفاعبينهامن.المشكلاتبعضهنالك

إفريقيافيوالكتابةالقراءةيعرفونالذيننسبةتتعدى

إلىبلدمنالنسبةهذهوتتفاوت.%25الصحراءجنوبي

بر06،المثالسبيلعلىوزمبابوي،الجابونفىفهياخر،

فاسوبوركينامثلبلدانفيأما.%09منأعلىتنزانياوفي

-عديدةمناطقوتعاني.%02حواليفهي،وبنينومالي

التعليميةوالوسائلالمدارسنقص-الريففيخصوصأ

المؤهلين.والمعلمين

إلىالمناطقبعضفىالأطفالمنكبيرعدديذهبلا

وقتبعدالمدرسةأخرىأعدادتترككماإطلاقا،المدرسة

فىعائلاتهملمساعدةالعملسوقإلىللانضمامقصير

العيش.كسب

لفنونا

السنينآلافمنذالتطورمنعالياقدراعدةفنوننالت

فىعرفتفنيةقطعةوأقدمإفريقيا.منكثيرةأجزاءفي

وجدتالتاريخقبلماعهودمنرسوماتكانتإفريقيا

الصخوروفوقأخرىمناطقوفيالصحراءفيناميبيا،في

فنونلكنالصخريةوالحواجزالكهوفجدرانوعلى

أرلعيمياتوقمل.الافريقيةالأقطارمعظمفييتوافرالجامعىالتعليم

التعليملتلقيالحارجإلىالدها!الإفريقيينعلىكالىالعمتمرين،القرد

.بالسنغالداكارحا!عةفىلطلابأعلاهوالصورة.الحامعي
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الملكية.والجنائزالتتويجحفلاتفيالقساعهذاالراقصون

أحدهيكلعلىخشبىمقعد

علىيدلالسونجى،أسلاف

عظمتهم.

بنيرمملكةمنالعاجمنسوار

السابعالقرنإلىيرحعالسابقة

عشر.الثامنأوالقرنعشر

357إفريقيا

عالمياالأشهرهيالقديمالمصريوالنحتوالرسمالمعمار

الإفريقيةالشعوبمنالكثيرأناليومونجد.المجالهذافى

والأشغالوالخزفالسلالعملفيرائعةأمثلةتقدم

منجزءوالفن.الأقمشةوصباغةلوالغزوالمعدنيةالجلدية

منتظصرائعةفنونافإنهناومنإفريقيا،فياليوميةالحياة

فىتتبدىكماالمنزليةوالأوانيألادواتصنعخلال

.الحفلاتولوازمالتحف

ينتج.القارةبقيةفنونعنتختلفالشماليةإفريقياوفنون

هومتميزطابعذاتجميلةفنيةأعمالأالشمالفيالفنانون

للمذاهبتنتميأعمالأيضاوهناك.الإسلاميالطابع

فيالإسلاميللفنالبارزةالأمثلةملاحظةويمكن.الحديثة

يتميز.الشماليةإفريقياعبرالمنتشرةالرائعةالمساجدمنالعديد

المنسوجاتفيفنهمببدأئعأيضاالشماليةإفريقيافنانو

ألاخرى.الفنيةوالمهاراتوالزجاجالمعادنوأشغال

التماثيلالإفريقيةالنحتصناعاتتشمل.النحت

الأخرىالتحفمنوالعديدالزينةوصناديقوالأقنعة

اليومي.وللاستعمالوللاحتفالاتالدينيةللأغراض

الخشب.منالأولىالإفريقيةالمنحوتاتبعضصنعت

ولماندثرقدمنهاالكثيرفإنطويلا،يعمرلاالخشبولأن

الإفريقيالنحتمنرائعةأمثلةوهنالك.القليلإلايبق

التماثيلوأقدمالفخار.منأنواعوعلىوالعاجالبرونزعلى

صنعهاالتىكوتا-ترافخارتماثيلهيالمعروفةالإفريقية

عامحواليمنذنيجيرياجنوبفيالنوكحضارةأهل

الرائعةالتماثيلرؤوسمنكثيراأنكما..مق005

الثالثالقرنفىنيجيريافيبايفيالانيعرففيماصنعت

في)السابقة(بنينمملكةفيالفنانونوصنع.الميلاديعشر

ورؤوساوتماثيل،العاجمنرفيعطرازمنتحفاإفريقياغرب

عشرالخامعرالقرنينبينوذلكالبرونز،منولوحات

الميلاديين.عشروالثامن

فىالدانيستعملهاخشبيةملعقة

.الحفلاتفيالأرزلتوريعليبيريا

إمبراطوريةلدىالملكيالشعار

منمصنوعأسدوهوالأيتمانتي

الذهب.
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شأعلاهالصورةفيالمسحد.المسيطةالقريةومنارلالرائعةالمساحدلينتتوعالإفريقيةالعمارة

حيتماليفيالدوحودقرىإحدىفيليساراإلىوالصورةأم،086عامشيدبتوسالقيرواد

والححر.اللسسالقباليةالأسقرواذاتالغلالوصوامعالمارلتبى

ى!خحسص

امحاديه،االماسباتلىأحداتايمحدالإفويقيالتقليديارقص

فىالزولوقبيلةم!لراقصيرأعلاهوالصورةوالحصاد،والوداةكالوالأدة

إفريقيا.جنو!

شيئاإفريقيا،خارج،الناسمنقليلعددإلايعرفلم

كانوقد.العشرينالقرنبدايةحتىالإفريقيالنحتعن

أثرتفقد،الغربىالفنعلىكبيرتأثيرالإفريقيللفن

علىالنحتفنفيوالبسيطةالبارعةالإفريقيةالتصاوير

وبابلوالبريطانيموروهنريبراكجورجالفرنسىالفنان

الأممبانى.بيكاسو

علىاليوميعملونالذينالإفريقيونالنحاتونوشبع

اليوروبامثل،النحتفىأسلافهمطرقوالمعادنالأخشاب

والسنوفو،مالىفىوالبامباراوالدوجوننيجيريا،في

الجابونفىوالفانجأصاج،اساحلفىوالدانوالبولي

الديمقراطية.الكونغوفىوالليجاواللوباوالكوباوالكونغو

فن.،النحتانظر:،المعلوماتمنللمزيد

تتبعفهى.شتىأساليبالإفريقيةللموسيقى.الموسيقى

الموسيقىانتشرتوقد.الإفريقىالش!الفيالعربيةالتقاليد

الأبواقجديد.زعيملتكريمغانافيللألثانتيالملكيةالموسيقى

والعاجالخش!منوتصنعإفريقيافىشائعةموسيقيةآلاثلأ!اعها

.لاتالحيواوقرود

،الجنوبإلىالشمالفيالمستعملةالموسيقيةوالأدوات

والنيجروماليوكاناتشادفيالناسبعضبهاوتأثر

فقد،الإثيوبيةالموسيقىأما.والسودانواسشغالونيجيريا

فيالتقليديةالموسيقىوتشمل.القبطيةبالموسيقىتأثرت

الخاصةوالموسيقىالجماعىالغناءالسوداءإفريقيا

المناسباتفيوالرقصوالموسيقىالمدصةبالاحتفالات

والقرونالطبولالإفريقيةالموسيقىعازفوويستعمل.الدينية

المو!حيقية.الأدواتمنوغيرهاوالصافرات

الجماعيةوالأغنياتالمعقدةالإيقاعاتأنوالواقع

أثرتوقد.الإفريقيةالتقاليدبعضتع!صه!البلوزوأغانى

الغربيةالشعبيةالموسيقىعلىالإفريقيةالموسيقى

كما،الغربيةالهندجزرفيوالكالبسوالجازوموسيقى

انظر:.اللاتينيةأمريكافىالرقصموسيقىعلىأثرت

الموسيقى.
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الذيالتقليديالشفهيبأدبهاغنيةإفريقيا.الأدب

علىالأدبهذايحتوي.الأجيالعبرالشعوبتناقلته

وعلىوالأبطالالشعوبوأساطيرالعرقيةالمجموعاتتاريخ

والأمثالالحيوانقصصوعلىوالاحتيالالمكرقصص

وللأدبوالرؤساء.الملوكمديحفيوالأغانيوالألغاز

لتعليمسجلففيه،الدينيةالاحتفالاتفيدورالشفهي

وفي.السياسيينالقادةولتمجيدوالتقاليدالأخلاقالصغار

الأدببتسجيلالإفريقيونالباحثونبدأالحاضر،الوقت

.الضياعمنلحفظهالشفهي

منحصراالمكتوبالإفريقيالادبكان،الماضيفي

العربيةباللغتينالأدبكتب،الشمالففى.قليلةمناطقفي

وفي.بالعربيةأدبهاالهوساقبائلكتبتكماوالسواحيلية،

القبطة.بالحروفالمتعلمينمنقليلعددكتبإثيوبيا،

الأعمالبعضظهرت،العشرينالقرنبدأيةمنذولكن

أعمالهمإفريقيونكتابأنتجفلقد.إفريقيينلكتابالأدبية

والصومالية،الهوسا،مثل،مختلفةإفريقيةبلغات

فيالأدبمعظمولكنوالزولو.واليوروبا،،والسواحيلية

البرتغالية،أوالفرنسيةأوبالإنجليزيةيكتبالحاضرالوقت

الأدبويتضمن.السابقةألاستعماريةالقوىلغاتوهي

والشعر.والمسرحياتالروأيات:اليومالمكتوبالإفريقى

السطح

أكثرأي2،كم00047.2.03حوالىإفريقياتغطي

ضخمةهضبةالقارةكلها.اليابسةمساحةخمسمن

والمروت.والغاباتالصحارىتغطها

هما:رئيسيينإقليمينإلىإفريقياتنقسم.الأقاليم

العليا.إفريقيا2-السفلى-إفريقياأ

والغربيةالشماليةإفريقيامنتتكون.السفلىإفريقيا

الإقليمفإن،الساحليةالسهولمنالقليلوباستثناء.والوسطى

سطحمستوىفوقم61و.015ارتفاععلىيقعمعظمهفى

هي:أقاليمستةإلىالسفلىإفريقياتنقسمالبحر.

المرتفعات2-المنخفضةالساحليةالأراضي-ا

الغربيةالهضبة4-الصحراءهضبة3-الشمالية

الكونغو.حوض6-النيل5-حوض

حولضيقاشريطاالساحليةالمنخفضةالأراضيتكون

الغربية.إفريقيامنالمنبعجالجزءوفىالشماليةإفريقيا

وعلى،خصبةزراعيةأراضعلىالإقليمهذايحتوي

.ومستنقعاتصحارىوعلى،رمليةوشواطئغابات

عبرتمتدجبليةمنطقةالشماليةالمرتفعاتوتشكل

فىأطلسبجبالوتوجد.وتولسوالمغربالجزائرمنأجزاء

الحديدوخامالفوسفاتصخوررواسبالإقليمهذا

والمنجنيز.

الشمالية.إفريقيامعظمالصحراءهضبةوتغطي

بعضفوقوترتفعالهضبةمعظمتغطيبدورهاوالصحراء

قيمةرواسبوترقد.منعزلةجبالمنمجموعاتأماكنها

تتداخلالصحراء.تحتالأخرىوالمعادنالنفطمن

فيبالساحلالمعروفالجافةالحشائشإقليممعالصحراء

الصحراوية.للهض!4الجنوبيالشريط

وتتكونالصحراء،هضبةجنوبيالغربيةالهضبةوتقع

النيجر.نهرمثلأنهارفيهاوتجريوالحشائشالغاباتمن

النيلفيهايجريوجافةمسطحةأرضالنيلوحوض

الأراضيإلىوبالإضافةإفريقيا.قيشرشمالفيوروافده

الشمالفيالصحراءتنتشر،النيلجانبيعلىالخصبة

.الجنوبفيالسدودومستنقعات

معظمإفريقياغربيولعمطالثونغوحوضويضم

غاباتوتغطي.وروافدهالكونغونيريرويهاالتيالأراضي

.الحوضمعظمالمداريةالأمطار

والجنوبية.،الشرقيةإفريقيامنتتكونالعليا.إفريقيا

فوقم019منأكثرارتفاععلىالمنطقةهذهأجزأءومعظم

خمسإلىالعلياإفريقياوتنقسمالبحر.سطحمستوى

هي:صغيرةمناطق

الشرقيةالمرتفعات2-الأخدودمنطقة-ا

الساحليةالمنخفضةالأراضي-4الجنوبيةالهضبة3-

مدغشقر.5-

وتتكون.موزمبيقإلىإثيوبيامنالأخدودمنطقةتمتد

منمجموعةوهوالعظميمالإفريقيالأخدودمنالمنطقة

.الحوافحادةعميقةاودية"نشكلالتيالمتوازيةالشقوق

الترالمنطقةهذهعلىجمالأوالجبالالبحيراتوتضفي

نظراإفريقيافيالزرأعيةالأراضيبعمأخصبتضم

الغنية.البركانيةالتربلوجود

مراعذاتخضراءمروجاالشرقيةالمرتفعاتوتعتبر

ويمر!المتوحشةالحيواناتمنوالكثيرالقطعانمنهاتستفيد

الشرقية.المرتفعاتعبرالمتضرسالأخدود

ومعظم.الجنوبيةإفريقيامعظمالجنوبيةالهضبةوتغطي

منيستفادمتدحرجةمروجأومستويةالهضبةأراضي

الهضبةفوقوتنتشر.والرعىالمحاصيلزراعةفيأراضيها

الجبالتحيطكما،والغاباتوالمستنقعاتالصحارى

الجنوبناحيةمنبالهضبةا-لمبليةوالحوافالمتضرسة

هذهتحتوالذهبالماسمنر،اسبوتوجد.والغرب

الهضبة.

الهضاببحوافالساحليةالمنخفضةالأرأضىوتحيط

الأراضيتضمحيث،والجنوبيةالشرقيةبإفريقياالعالية

وأراضىرمليةوشواطئخصبةزراعيةأراضيالمنخفضة

رطبة.مستنقعات
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فتقع،العالمفيجزيرةأكبررابعمدغشقر،جزيرةأما

الجهةفيالهنديالمحيطفيكم093نحوبعدعلى

إفريقيامنجزءالجزيرةأنوبم.القارةمنالشرقيةالجنوبية

أساسيين.جزءينإلىأيضاتقسيمهايمكنفإنهالعليا،

بطولضيقأشريطاالمنخفضةالساحليةالأراضيتشكل

.الغربفيخصبةسهولألتصيرتتسعثمالشرقيأسماحل

بطولالوسطىالأجزاء!لىالوسطيالمرتفعاتتشغل

بعضهاارتفاعيزيدالقمممنعددفوقهاوينتشر،الجزيرة

البحر.سطحمستوىفوقم0.072على

تغطي.والغاباتالحشائشواقليمالصحارى

الصحراءتمتدإفريقيا.قارةخمسينحوالصحارى

الشماليةإفريقياعبر،العالمصحارىأكبروهي،الكبرى

مساحةتشغلكماالأحمر،البحرإلىالاطلسيالمحيطمن

صخورمنطقةالكبرىوالصحراء.2كمملايين9نحوتبلغ

القليلإلالايقطعهارمليةوتلالوأحجاروجلاميدعارية

ناميبياصحراءتجاور.الخصبالنيلوواديالواحاتمن

أ!داخلاوإلىالغربيةالحنوبيةإفريقيافىالأطلسىساحل

.كلهاريصحراءتمتدمنها

السافاناأيضأتسمىالتىالحشاثشأقاليمتشغل

قوساالسافاناتشكلإفريقيا.ممساحةخمسيمنأكثر

الصحراءجنوبيإلىالأطلسيلحماحلمنيبدأعريضا

ليعودغرباأخرىمرةليتجهالشرقيةبإفريقياماراالكبرى

وتنموالكونغو.حوضبجنوبماراالأطلسيإلى

والأشجارالشوكيةوالشجيراتالطويلةالحشائمق

فيفتظهر،الكثيفةالغاباتأما.المنطقةهذهفيالمتفرقة

7*-ه"3-7كا!شىلأير+ح!-لم3-!2

،!"-*؟كا-لملأ:،كى.111لم3

حم!!؟،+ج-لا3!-

بر--عء3ج.بر3!!ش!--

حيهتى؟حي:ت--*؟

!*.كا"--ت--؟ء،-زر--!،"3-!-لأ!!!وت

لواحةأعلاهوالصورةإفريقيامساحةحممي!حواليتغطىالصحارى

إفريقياعبروتمتد،العالمفيالصحارىأكبر،الكبرىا!كسحراءا!ي

الأحمر.المحرإلىالأطلسيالمحيطمنالش!الية

الأشجارفتقلالصحراء،قربأمامطرأ،الأكثرالمناطق

أقصر.الحشائشوتكون

ويظنإفريقيا.مساحةخمسمنأق!!الغاباتتغطي

يشقغابةمجردإفريقياأنالقارةخارجمنالناسبعض

الأمر،وا!وفي.السكينأوبالفأسفيهاطريقهالإنسان

ومعظمإفريقيا.فيالوجودنادرةالحقيقيبمعناهاالغابةفإن

تنبتحيثمداريةأمطارغاباتإفريقيافىالغابات

حوضفيالخضرةوالدائمةالأورأقاالعريضةأشجارها

وتظلومدغشقر.إفريقياغربمنأجزاءوفىالكونغو

جيوبوتحف.معوقاتدونمفتوحةالغاباتهذهأرض

المناطقببعضالمتداخلةالكثيفةالمانجروفغاباتمن

مدغشقر.فيوكذلك،القارةوشرقىغربىالساحلية

وفيالشرقيةإفريقيامرتفعاتفىأخرىغاباتوتنمو

.الجنوبمنأجزاءوفيالغربيالشمالفي،الجبال

أنهارأطول،النيلنهريجري.والشلالاتالأنهار

إلىالوسطىإفريقياشرقمنكم،6716مسافة،ااعاا

الرئيسيةالأنهارمعظملكن.المتوسطالبحرنحواصشمالا

النيجر،ونهرالكونغونهرذلكفىبماإفريقيافيالأخرى

فيتصبالتيالأنهاروتضم.الأطلسيالمحيطفيتصب

والزمبيزي.الليمبوبونهريالهنديالمحيط

فيعسيراأمراالملاحةالمائيةوالمساقطالشلالاتتجعل

بماالقارةتزودذلكمعلكنها،الإفريقيةالأنهارمنالعديد

وقد.العالميةالمائيةالطاقةإمكاناتمن%أ5يساوي

الأغراضالمتعددةالكهرومائيةالطاقةمشروعاتشيدت

الطاقةتوفيرإلىوبالإضافةالأنهار.منعددعلى

ينبع.النيلبعدلهرأطولثانى(الديمقراطية)الكونغوالكونغونهر

سابقا()زائيرالديمقراطيةالكونغوشرقىحموبمنالكولعونهر

الأطلسي.المحيطإلىكم3714مسانةويسحا!
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حمث!-عح!م!ك!ت!3يمي!ير؟رز--ك!بر؟؟كوروو!،زو!ع!-ووكل!!شس+سلم!كا!وو!!ئ!صبر!خ!يهه!ح!سح!ثمص

ير!وهواليسار(.)إلىخامدبركالطعلىتنزانيافييشرفالديكيليمنجارووجبل(اليمين)إلىفكتورياشلالاتتضمالخلابةإفريقيامناظر

وزممابوئي.زامبيابينالزمبيزينوعلى!كتورياشلالاتوتقعإفريقيا.فيمتميزةقمةويعد،م5لم598إلى

المشروعاتهذهتهتم،الريمياهوتوفيرالكهرومائية

كشلالات!الشلالاتبعضوتمثل.الفيضانفيبالتحكم

رائعة.سياحيةمناطق،الزمبيزينهرعلىفكتوريا

القارةشرقيإفريقيابحيراتمعظمتوجد.البحيرات

فىالعميقةالطويلةالبحيراتمنسلسلةتتشكلحيث

إحدىتنجانيقا،بحيرةوتعتبر.الأخدوديةالأوديةبطون

مسافةتمتدإذالعالمفيعذبةبحيرةأطول،البحيراتتلك

تشمل.ام،043منأكثرإلىعمقهاويصلكم068

وتقعوتيركانا.وألبرتنياساالأخرىالأخدوديةالبحيرات

حوضفيفكتوريابحيرةوهيإفريقيا،بحيراتأكبر

حيثومن.الأخدوديةالأوديةمنسلسلتينبينضحل

تبلغمساحةتشغلالتيفكتورياتأتي،العذوبة

سوبيريور.بحيرةبعدالثانيةالمرتبةفي2،كم96)484

معظمظهورفيالبركانيةالأنشطةتسببت.الجبال

وهما،قمتينأعلىفإن،ولذلك.العاليةإفريقياجبال

بارتفاعكينيا،وجبل،ءمو98ءبارتفاعكيليمنجارو

نأمنوبالرغم.خامدةبراكينعلىتطلان،م5؟991

هذهقممأنإلاالاستوأء،خطمنقريباتقعانكلتيهما

معظمفىالجليديةالجبالبهاأنكماالثلوجتغطهاالجبال

مرتفعاتأيضاالبركانيةالأنشطةنئكلن.السنةأوقات

وجبلالصحراء،فيالمنعزلةتبستيوكتلةإثيوبيا،

الصخوروتغطى.الغربيةإفريقيافيقمةأعلىالكاميرون

منهاتنحدرجبليةمنطقةوهيبرج،دراكنزالبركانية

وتقعالبحر.نحووالشرقيةالجنوبيةإفريقياهضبةمباشرة

ناتالومقاطعةليسوتوبينبرجدراكنزجبالعلىقمةأعلى

إفريقيا.جنوبفى

سلسلةفهماالبركانيتينغيرالرئيمسيتانالسلسلتانأما

الحدودعلىرونزوريسلسلةتقع.أطلسوجبالرونزوري

أطلسجبالوتمتد)زائير(،الديمقراطيةوالكونغوأوغندابين

وهيإفر!يا،جبالأطولوتشكل،تونسإلىالمغربمن

الألبجبالإليهاتنتميالتيالجبليةالمجموعةلنفستنتمي

الأوروبية.

لمناخا

الرطوبةلكنالحار،أوالدافئبالمناخإفريقيامعظمتتميز

.أخرىإلىمنطقةمنواضحبشكلتتفاوتوالأمطار

إفريقيا،فيالمناخأنماطتوضحالتاليةالصفحةفيوالخريطة

متوسطإلىتشيرتليهاالتيالصفحةعلىالخرائطأنكما

منالسنويالتساقطومتوسطويوليو،ينايرلشهريالحرارة

الزطوبة.منالأخرىوالأنوأع،المذابوالجليدالمطر،

بالقاراتمقارنةمداريةمنطقةأكبرإفريقيافيتوجد

%09حواليوتقع،القارةالاستواءخطويخصف.الأخرى

خطجنوبيالفصولوتتعاقب.ينالمداربينأراضيهامن

درجاتلكن،شماليهفيلمامعاكسةصورةفيالاستواء

.القارةمناطقكلفيالعموموجهعلىعاليةالحرارة

الحقيقة،وفى.الفصليالحراريالمدىصغرويلاحظ

،القارةأجزاءمعظمفيمنهأكبرمياليمالحراريالمدىفإن

الليلحرارةودرجاتالنهارحرارةدرجاتبينالفرقأنأي

أبردها.ودرجاتالشهورأحردر*جاتبينالفرقمنأكبر

لياليهالملم.فيإفريقيا"شتاء:بعضهميقول،الأسبابولهذه

وفىالكبرىالصحراءفىالحرارةمعدلاتأعلىتتركز

هيالظلفيحرارةدرجةأعلىءانت.الصومالمنأجزاء

13فىليبيافيالعزيزيةفيتعسجيلهاتموقدم،58

فييوليوشهرحرارةدرجاتتصل.ام!22عامسبتمبر

للصومالالشماليالساحلطولوعلىبالجزائرصالحعين

درجاتأماتقريبا.يوميةبصورةوذلكأكثر،أوم64إلى
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إدريقيا!عظمإفريقيا.فىاللناخ

.!حراوبأومداريماحذات

ما!يو!ححادوالمفتاحالخريطهة

القارذ.

وجافرطباريمد!

جافشله!

يواصحر!

حافصيفمعمداريشله!

رطبمداريشبه!

مرتالعهمناطقمناخ!

الهثيالمحنصأ

ي!

نسبرلمجوهاح!

ديربان

لدالوا

تاونكيب

الجنوبيالأطبسيالمحيط

الصحراءوتتميز.واض!تبشكلفتهبط،الليلحرارة

إشريقيا.فيفصليحراريمدىبأكبرالكبرى

ب!تالكبرىأ!هححراءافيالشتاءحرارةمتوسمطيتراوح

عندالسنةمدارعلىالمتوسطاتوتتراوح.م651وم01

لسجلأنالنادرومن،م452حدودفيالا!متواءخط

.م538منأعلىحرارةدرجات

الغرلي،الشمالهيإفريقيافيبرودةالأحضروالمناطق

وفي.الجنو!منوأجزاء،الشرقفيالمرتفعةوالأراضي

أدفأوهويناير،يحونمثلا،إفريقيابجنوبجوهانسبرج

فهيوالجليد،الصقيعأما،فقط!م02بمتوسطالشهور،

إفريقيا.جبال!يعاديةظواهر

فهناكإفريقيا،فىمتساوغيرتوزعاالامطاروتتوزع

جدا.قليلةأمطارهاوأخرىجداغزيرةأمطارهامناطهت

إفريقياعربمنأجزاءشىألامطارالسنويالمعدلويص!!

منروفيافييونيوشومعدلويبلغ.سم025منأكثرإلى

غريب،تناقضوفيالأمطار.منسمأ..نحوليبيريافي

سما05علىأمطارهلاتزيدإفريقيانصف!منأكثرأننجد

الكبرىالصحراح!فيالمعدلاتوتص!!مشويا.الأمطارمن

وفي.العامفيسم2ءمنأقلإلىناميبياصحراح!وفي

سنواتأو!شةلمدةالمطرلاينزلقدالصحراء،أجزاءبعض

بالذعركثيرون4أطفايصابالمطرينزلوعندما.متوالية

قبل.منيشاهدوهلملأنهم

الكونغوحوضغاباتفىالعاممدارعلىالمص!!يهطل

ففيهاإفريقيابقيةأما.إفريقياغربفيالساحليةوالمناطق

فتراتبينهسطتفصلفصلانأوالغزيرةالأمطارمنفصل

إفريقيامناطقبعضفيالأمطارمعدلاتوتتباين.جافة

لاخر.فصلمنتباينهامنأكثروذلكلاخرعاممنبشدة

تسبب،العشرينالقرنمناسشينياتأواخرومنذ

ماتفقدإفريقيابمأجزاءبعضفيكبيرةمعاناةفيالجفاف

أكثروكانت.والمرضالجوعبسببالإفريقي!تملالين

الجنوبيةالأطراففىالساحلومناطقإثيوبياتضرراالمناطق

.لكبرىاللصحراء

المزارعونوأصبحصعبا.اشراعيالتقدمإفريقيامناخجعل

يأتحديدعلىقادرينغيرالمتذبذبةالقليلةالأمطارمناطقفي
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ء.صافل

لمصا؟ثرح!لح

حأ!*ولى
،حر!حصىبهير؟-!ثيث!!ك!!حسجمروحم

-سحميهدمما!س

05أ!لص01أ!لمن

الصيفهويناير.القارةفيويوليويايرلشصيالحرارةمعدلاتتوضحانأعلاهالخريطتاد.المسةمدارعلىإفريقيامعطمفيعاليةالحرارةدرحات

.الجنوبفيولتشاءالشمالفيصيىفهويوليوشهرأما،الش!الفيوالشتاءالجمو!في

الاستوائيةالمناطقتستقبلإدريقيا.علىلالتساويالمطرلاتحورع

سم.5م!أقلالصحراءتستقبلبينما!منوياأكترأوسمأ05

منعددزراعةإلىالمزارعينبعضلجأكما.يزرعونهمحصول

ئصيبأنبأملالرطوبةمنالمتفاوتةالمتطلباتذاتالمحاصيل

اثنينأومحصولزراعةالاخربعضهمواختارنجاحا.أحدها

المطرسقوطعدمحالةفيمجاعةمنيحدثقدبمامخاطرين

فتعاني،الغزيرةالأمطارمناطقأماايى،5.منالمطلوببالمعدل

الرطبالحارالمناخأنوالواقع.التربةورنالحيويةالأجزاءجرف

الناقلةالحشراتانتشارعلىيساعدإفريقياأنحاءمنكثيرفي

.والحيوانالإنسانمنل!!لللأمراض

إفريقيافىالحيوانات

وتعيم!.العالمفيالحيواناتأشمهرإفريقياحيوانات

والزواحفالثديياتمنالفصائلألافالقارةفي

أعدادتنتقل.والحشراتوالطيوروالأسماكوالبرمائيات

الوحشيةوالحمروالزرافوالجاموسالظاءمنضخمة

الصيادةالفهودفتفترسعهاوالجنوبالشرقمروجبين

وتسكنوالألممود.الرقطاءوالنمورآوىوبناتوالضباع

الشرقي.والجنوبالشرقفىالأفيالمنالمتبقيةالقطعان

وتعيش.كثيرةمناطقفيفيعيش،الإفريقيالرباحقردأما

،والمستنقعاتالمداريةالأنهارفيالنهروأفراسالتماسيع

الطيوروتوجد.الغابةوالقرودالشمبانزييسكنكما

الشرقيةإفريقيافيواللقالقوالبجعالبشروشمثلالكبيرة
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أكترالبريةالحيوالاتكانتلقد.الإضيقيةواشواحصوالطهيوراضدييات()االلبولةالحيوالاتسعضالخريطةهدهتوض!!الإفريقيةالقارةحيوانات

أثرهماالسك!يةالمناطقوالتشارالجائراسلصيدكانولقد.اليومعليههىمماالإفريقيةالقارة!ياشتماراوأكترأعدادا

.الالقراضحافةإلىاعالأ!لعضدفغمماالإفريقيةالبريةالحيواساتتقليلديالواضبع

الشرقيةالأجزاءوفيالجنوبفيالنعامويعيش.والجنوبية

حيوانأما.الغربيةالكبرىالصحرأءوفيإفريقيامن

فصيلةمنوهومدغشقرفىفيعيشالهبار،أوالليمور

.القردة

وأكثرعدداأكثرإفريقيافيالمتوحشةالحيواناتكانت

القديمةالرسوماتأوضحتوقد.اليومعليههىمماانتشارا

فيمايوماسكنتوالزرافالنهرأفراسأنالصمخورعلى

المناخيةالتغيراتتسببتوقد،صحراويةالانهيمناطق

وكان.الفصائلعددوإنقاصالأعدادتقليلفيمانوعا

وتدميرالجائر،بالصيدوذلكالأهمالسببهوالإنسان

متسعأليجدالحيواناتعليهاتعيمشانتيالطيعيةالبيئات

تنقرضأنالحتمىومن.والعمرانللزراعةالأرضمن

لمإذاتماماوالفيلوالغوريلاالأبيضالخرتيتمثلحيوانات

.البشريالتدخلمنحمايتهاتتم

-ء-لأس--..-3كاص-----ص-3لم!-!حرلزإلمررولالأ-لا..،س!-1لأكاك!ثأ+خ!ا

--،لم!سدسالمغرب"ليمحع---أ7جم!ص!ور---*-

ش*-!""برج!ا*--.-د-س/لم/

!؟،لدوركاسالملنحىافريعياا-!-،حمشك!لشتا-!*،3بر-/لأصص-!!حدلأ.!
،سغزالالشيم-شمالكبش-!)ص-!غزاللا!لا

بر-لإ!ث!ىبر-ئر!الفدك!*رر!*-سمليربوع*-!\الا!؟د---*-3

!حاسس-ءحىيز،لأح!ءقي"كا،!ء-الجمل*!-!-!--برأ

!ءالعربي1
!-+طائزء

اويابن!النسر-!س!س!منجلابو

-*!المنقط100حم!مح!الاسدالعلندالرباح-!ك!-4ث!ء)-،ء/--كاءس

حيلا-صبر

النهرفرسس--!-كا------سي!سصصصحالفيدص-التمساح-هـأ

س..طالالبم!الوحشى!ادلم دلالا!رد---ببلإلريعىا1ء!بم!"لأ/

ملإل!!3؟ئر!رممزلتشيتاطا:؟ر،لا*،!؟لا

قو!ريزألم!!ا!ثمطنزىالغوريلاكهالبشروش!مى*كه*.

أا*+الزرافة

النمرالقطمممأ!الارد!راححححفأفعى

-لأ--

-جه!ا!نوحيدالمالنو!(حلا!ج

برصأ

!لأ!،*الإمبالا-!-لمبرلىز

ط!النيام؟"سثا!بر%لم!/ع

؟إ؟طب!حاو-!-صيرلم،؟.*
أ/!!33.القأب!--برس!ص

صهـص

لا"نصتخرآ-اضتةىسص

الكابا--كقبىمح!علتظريقس
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الأرقطلنمرا

ثرواتهالحمايةخطواتالإفريقيةالبلداناتخذتوقد

بعضصيدأصبحلقد.الطبيعيةالحياةمنالواسعة

البلدانمنعددوقام.كثيرةمناطقفيممنوعاالحيوانات

مفتوحةقوميةوحدائقمحمياتبإنشاءالإفريقية

هذهحمايةبهدفالصيدفيهايمنعحيثللحيوانات

)سفاري(حملاتشكلفيالصيدتنطموبدأ.الحيوانات

لتصويرالسفاريرحلاتفيالكثيرونيذهب.مرتبة

ذلك،منالرغمعلى،ولكن.الطيعيةبيئتهافيالحيوانات

كبيرأ.تحديايمثللايزالالجائرالصيدفإن

إجراءاتالإفريقيينالريفأهلمنكثيريعارض

المتوحشةفالحيوانات.المتوحشةالحيواناتعلىالمحافظة

الأرضعلىوالرعاةالمزارعينالمناطقبعضفيتنافس

تهددأوبأكملهالمحصولبتدميرتقوموقد،للزرأعةالصالحة

المتوحشةالحيواناتبعضولحوم.وحيواناتهمالقرويينحياة

نأكما،الإفريقيينبعضوجبةمنمهماجزءاتشكل

الأمرينيعانونالمقننغيرالصيدبممارسةيهتمونمنبعض

أسرهم.لإطعام

إفريقيافىالنباتات

المناخبحعسبإفريقيافيالنباتيةالحياةتتنوع

فيالمطيرةوالمداريةالا!متوائيةالغاباتوتحتفظ.والارتفاع

التيالأشجارمنالأنواعبمئاتوالوسطىالغربيةإفريقيا

مثل،الفاكهةوألثمجار،النخيلزيتأشجارتشمل

والأبنوسالكاكاوأشجارإلىإضافةوالمانجو،الأناناس

منأخرىوأنواعا،التيكوخشبالماهوجنيوخشب

الأثاثصناعةفيتستعملالتياللينةالصلبةالأخشاب

أشجاروتستند.القشرةوأخشابالأبلكالقوخشب

مناطقفيتنتشروهي،طويلةجذورإلىالمانجروف

أشجارأما.المداريةالسواحلطولعلىالمستنقعات

فتنمو،كالاس،الخضرةالدائمةوالأشجاروالبلوطالز!ون

الجنوبيالجزءأوالكابفيوكذلكالغربيالشمالفي

.القارةمن

أراضيوالحرائقللجفافالمقاومةالنباتاتوتغطي

منالعديدإلىإضافةالحشائمشأراضيتضم.الحشائش

والأكاسياالجذوعالسميكةالتبلديأشجار،الأعشاب

الصحراءمناطقفيوالويلوتشياالسافانافيالتبلديوشجرالمداريةالغالاتفيالحيزرانيسمو!مثلا،،المناخحس!شوعإدزيقيافىالباتيةالحياة

الغرلية.الحنوبية

التبلديشجرةانلخيزرا

ئن!!صير!ك!ء7!!هـ!صص

ئمم!أ؟ط!يردلا"سلا*!-

-؟يثنر!تض

لويلوتشياا
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،المداريالماخهوال!!ريقيةأصقارةافيأحسائداأطناوا.الإفريقيةوالحماتاتاحتححيراتواالأشحاراسعصالحريطهةهدهتوصت!الإفريقةالقارةنباتات

تشكيلة!هماكوعليه،المويةالعالاتاإالصحاريم!اغارةامدىعلىكيراتاياالأرضيةاالتصاريركتايولحر

الإلريقيةالقارةفيالساتىالغطاءم!متوعةهائلة

الجافةالإستبسحشائشتضما.الشوكيةأجتوعاوشجيرات

منوالقليلقصيرةعشبياتالصحراءأطرافعندجدا

الصحراءواحاتفيويوجد.الأخرىالنباتاتأنواع

أنواعوبعضالطرفاءونباتالدومرالتمرنخيلوأوديتها

الحشائشمنمعينةأنواغتظهروقدالأكا!ميا.أشجار

بعدخصوصاالصحراء،فيالعمرقصيرةوالشجيرات

.هناكتحدثمانادراالتيالممطرةالعواصف

وأشعجارالخيزرانأجماتتنمو،الإفريقيةالمرتفعاتوعلى

المراعيتغطىحيثوالأرز،أسرخساوأشجارالبودوكارلمي!

أما.والبنفسجوالحوذانبالأعشابأجةالعاالمنحدراتفي

.الجبالقمممنبالقربفتسمو،والأشنةالحزازيات

إفريقيا،فيالطبيعيةالنباتاتمنكثيراالناسدمرلقد

أحرقكما،المحاصيللزراعةالغاباتالمزارعونوأزال

وأخيرا،الصيد.حيواناتإليهملتخرجالحشائشالصيادون

!*!*--ض!كم--لآص!س-،--!!!--؟ء-!1-يم-س

--؟-!--حمد--!-*
قي!ص!+----2--نر--3-*كا-،كاح!أر//ء،

كاءكا!!سسىىلاطلساارزالفلينبلوطاتزيتونآص/ىدلأ

هوجنيلمااعشجرالوللو!الب!بنجا!إأ12!2ى!لم!!!*لأء!أ!لا2+لالا؟3،؟!خإ

---6أصد--

ل!خيلىا!،.

!ريعى

ط!ط!لإفريق!ا

الكو!حكىلمالأكأ!

سجر،صالميلسلا--س!شبص-ء-روعه--ى-:ء3سس

...س-س!لأأا!)!الالأفزيقى)لالخش!د4البنس-س-س--خ--لم

حمرلإآللحلل-لم!

-.،!،ا!ص"لعملىدم!
،

التيوليباللوبليات

الافريقى

!النرة
المالحروف!شجار!السضاء

نرتجالتبلدىلأثا

حم!طول1،! --..سجر
البخور،!س

الفدم!!9!ص!كا"سأ!!أ
\-سرو---صا

اد!3حمحدثأ!!
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إلىالحشائشأراضيمنأجزاءالجائرالرعيحولفقد

تقريبا.صحراء

فيالشائعةالنباتاتمنكثيرجلبت.الدخيلةالفصائل

التجاربوساطةالعالممنأخرىأجزاءمناليومإفريقيا

مثلالغذاء،محاصيلمعظماستجلبوافقد.والمستعمرين

أيضاامشجلبواكما،الشاميةوالذرةوالكاسافاالموز

أشجارأنكما.والشايكالكاكاوالنقديةالمحاصيل

تستعملوالتيإفريقيافيالانتشارالواسعةالأوكالبتوس

واممتجلب.أمحتراليأصلهابناءموادأوللحريقحطبا

الحقلحيواناتمعظمآسيامنالأوروبيونالمستوطنون

تمدالتي،والجمالوالأغناموالماعزالأبقارمثل،الإفريقية

.الضرورياتمنذلكوغيربالطعامالشماليةإفريقيامعظم

الاقتصاد

نامية.اقتصادياتذاتعموماالإفريقيةالبلدان

النابختدني،الخصوصوجهعلى،الإفريقيةالدولوتعاني

المتمماليةإفريقيادىحصبةأرضنوهواصيلالهرواديفييزرعالقطن

فيمهمامحصولآالتيلةوالطويلالجودةالعاليالقطنويعتبر.الشرقية

.والسودانمصر

فيوالأسماكالزراعة

هذهتوضحإفريقيا.

الرئيسيةالأنماطالخريطة

فيالأرضلاستغلال

توضئكماإلريقيا.

الزراعيةالمشجاتمواقع

والمحاصيلالرئيسية

مصايدومناطقالمهحة،

الرئيسيةالأسماك

الأ!مماك.وألواع

محاصللزراعة

تحاريةأوكثيفة

!

!

!

مراع

عليهـاتغلبأراصب

الغالات

محتحةعيرأراض

عموئأ

لمحلطالمحموهـ،ا!+!6ص،،!\عب!غ1-ض-ئحسرو\

-ء4سئزا!ثر-لمإصك!ح!!و؟-!حه

طلسىل!اصصحا؟-عصممر،لميرسديبونكا-!حم!س-!!؟-ثخ!كروحا!لم

البينمالي!حهبم!وزوسضكخمؤ!!به!بهبرالحالملوسطاي!بيضآلبحرلم
!ت!لسححثي،3!-ق!ما9كاءح!-ضج!حثسحىبهي.صبرص!

"خ-ءو!لا333!3!مكا(7اححوزأس؟تد*!لألأكأح!ث!لأ

جح!!!-أ؟ح!13فمور.ص!

يمحكي!-!كايم!؟ح!ص!صممساشعصسس!-ح!لى!ح!**!لمكياحيء/لم!اث!ط*لى

؟?!*يزع!3!ءلمبزالا

لىء!حزف!عسء-شكاكاس---،ورشس!ء؟ب!يير؟،!ءم*ئن*"بزبر؟ع!!3كا7سبر-"كا-؟ي-عل!عء+!*رء3سلركاكاممح!فكلء،3صس!

ءير!يربرين!ص*-ل!--ل!ص--!؟-؟7بر-اسيرل!-+يمثيماج!صصثيخحين-كا!س737لأ7؟ثل!-؟-ث---م؟---،ىكا3

يحبم؟وح!3سكاضلإ"---7دزر،،-7لأ!كا-لأط!!س

/رخ!صىءلأ-سلح!،وريرأ!!:--حح!لا-!ك!صنجنم!حيميركبم!كحض!-ئميعنهفالنه!برجممءو!-وإس-*؟!ثي!ح--!ككل

ك!ض--لإ-7-----!سست؟ىس!كض7--ء--كظتيح؟--؟--!س-؟+لأ--ى-!كا-كاكا--!ء؟!ك!شخ7،4-؟!!!عء733ى+*-

أسي*ء!3ى!س----:-----؟:-"،؟؟--سح!عد،7

اللحبلء!قابغ*-!!--،-.،-+--!لأء-لاءصكاس!سكا----!-كس!سسلأ!كبر-لم.-؟!بربرلملم!بر ..--س-3+!---\،-؟ع--،ع--ح!صو-!آير!بثهـركاسلأبم/---كيو

اللخلل؟7--ب:-.-أ-!7-3برة؟-،سبهحغثعس--3د3-

؟س،?"7كاد

ا-*يمس!ء-.،؟-جخحير!؟7-ج-س-ج/لأ-تنير!جبه!!ثكصص:ئم!كأئمح!!-!بغص-

المحيط

ال!طلسي

الجنوبي
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السلعمجموعقيمةيمثلالذيالإجماليالوطني

ويمكن.سنةخلالالدليلةداخ!!المنتجةوالخدمات

عنالإجماليالوطنيالناجمنالفردنصيبإلىالتوصل

.السكانعددعلىالإجماليالوطنيالنابخقسمةطريق

البلدانمعظمفيالفرددخليصللاهذا،وعلى

افمابخانظر:.العامفيأمريكىدولار004إلىالإفريقية

الإجمالى.الوطني

العاملينمنأكبرعدداالزراعةتوظف.الزراعة

إفريقيافيللإنتاجأضهائيةاالقيمةفيأوفربقدروتساهم

فيالعالمإفريقياتتصدرآخر.اقتصادينتشاطأيمنأكثر

ونواةوالقرنف!!البلاذروفولوالكاسافاالكاكاوإنتاج

منتجاإفريقياتعتبركذلك.واليامالفانيلاوفولالنخيل

والمطاطالسودانيوالفولوالقطنأصبنواللموزرئيسيا

حمالثلثيمنأكثرالإفريقيونويربي.والشايوالسكر

أصم.العافيوالأغنامالماشسيةرؤوسوسبعالماعزوثلثالعالم

المحاصيلمنجملةالإفريقيونالمزارعونيزرعكما

الغذائيةالمحاصيلتشمل.الشخصىلاستعمالهمالغذائية

الموز:الرطبةإفريقياووسطغربىأراضيفيالرئيسية

وتزرع.والكا!سافاكالياموالجذرياتوالأرزالحملوسحان

الحشائشأقاليمفىالرفيعةوالذرةوالدخنالشاميةالذرة

الشعيرإفريقياشمالفىيزرعكما.والجنوبأسشرقافي

للفواكهالريمياهالمزارعونويستعمل،والقمح

التمورأصحراءاراحاتس!صانويزرع.والخضراوات

والقمح.الشعيرمنوقليلا

فىإفريقيافيالزراعيةالأراضىأخماسثلاثةوتستغل

حاجتهميسدماالناسيزرعحيثالإعاشيةالزراعة

منالنوعهذانحوالاتجاهأنيلاحظأنهغير.فقطالمباشرة

بثمكلالإفريقيونيتجهحيثمستمرتناقصفيالزراعة

وليميا!الحزائرال!!ريقيةالبلدانم!عددفىمهمايعترالنفطإنتاج

لرجالأعلاهوالصورة.إنتاحهفيرائدةدولوكلهاونيحيريا

ليحيريا.فيحفرا،آيستحدمود

نأإلىبالإضافةهذا.النقديةالمحاصيلإنتاجنحومطرد

أرضهممنجزءايستعملونأنفسهما!لإعاشةمزارعى

زراعةعنالتحولأحدثوقد.أضقديةاالمحاصيللإنتاح

مثلايحدث.المشاكلبعضالنقديةالمحاصيلإلىالإعاشة

إنتاجعنانصرفواالمزارعينمنعددالأنالغذاء،فينقص

منتجيأنهيأخرىمشكلةوثمةالغذاء.محاصيل

التبدلبسببمستقرةدخولأيضمنونلاالنقديةالمحاصيل

العالمية.السوقفيللأسعارالمستمر

ظلتالصناعةالتنمية

للبلدانأساسياهدفا

استقلالهامندالإفريقية

الاستعماريةالقوىعى

لمصمعوالصورة.الأورودية

فيالسياراتتجميع

بكينيا.نيروبى
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بينمشاعاحقاالماضىفيالأرضملكيةكانتلقد

الملكيةنظامشيوعالاننشهدأنناإلا،القبيلةأفرادجميع

نأونجد.قويةمازالتالتعاوننحوالنزعةأنمعالفردية

بعضإلىبعضهاأراضيهميضمونالمزارعينمنكثيرا

كما،جماعيشكلفىوالبذورالمعداتويشترون

محاصيلهم.لتسويقالتعاونيةالجمعياتفييشتركون

الأراضىالشماليةإفريقيافيبعفالمزارعينويستأجر

زراعيةومستعمراتحيازاتهناكأنكمايزرعونها.التي

ومنتجاتالهندجوزمثل،النقديةالمحاصيلتنتجكبيرة

آلافويعمل.والشايوالسكروالسيزالوالمطاطالزيت

.المزارعهذهفيالوقتبعضأودائمةبصفةالعمال

فيمتدنيةالزراعيةالإنتاجيةتبدو،العموموجهوعلى

فالمزارعون.الأسبابمنعددإلىذلكويرجعإفريقيا،

يزرعونهاأنهمكماالأرضمنصغيرةمساحاتيزرعون

الإفريقيةالأراضيمعظمفإن،وكذلك.فعالةغيربوسائل

فيالغزيرةالأمطاروتجرف.التربةوفقيرةالطبقاترقيقة

التربة.منالغنيةالعلويةالطبقاتإفريقياووسطغرب

المحاصيلتدميرفىأحياناوالفيضاناتالجفافويتعسبب

مناطقفيالماشيةتربىلا.ملحوظبشكلالإنتاجوإضعاف

الامراضأوالملائمغيرالمناخبسببإفريقيافيكثيرة

غيرالإفريقيةالماشيةسلالاتأنعلىعلاوةهذا،المدارية

عائدنصفعلىيزيدبماالتعدينيساهم.التعدين

مليون5.1منأقليوظفأنهإلاإفريقيا،فيالصادرات

غيربطريقةإفريقيافيالمعدنيةالثروةوتتوزع.العاملينمن

جنوب:وهىفقط،بلدانخمسةأنفنجد،متساوية

أخماسأربعةتنتجوزامبيا،والجزائرونيجيرياوليبياإفريقيا

منالعديدفيالحكومةوتسيطر.المصدرةالمعادنكل

تمويلفىعائدهاوتستعملالتعدينصناعةعلىالبلدان

الحكومية.المشاريع

فيوالتصنيعالتعدين

هدهتوضحإفريقيا.

الترواتمواقعالخريطة

والمراكزالرئيسيةالمعدلية

إفريقيا.فىالصناعية

موضحةالرئيسيةالمواقع

والأصعركبيرةبنقاط

المراكزأماأصغر.بنقاط

موصحة!هيالصساعية،

بالأحمر.لاللون

معدندةرواسب،ذهب.

رئيسيه

معدنيةرواسب،رصاص.

أخرى

عيصنامركز.
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وتأتيالعالمفيللذهبالأولاالمنتجإفريقياجنوبتعتبر

أصم،العافيللنفطالمنتجةأ!الدشصدارةفيونيجيرياليبيا

إنتاجفيالمهمةأجلداناأحدللجزائرأضسبةباالأمروحسذلك

منأحالمباالإنتاجأرباعثلاثةكذأكإفريقياوتنتج.النفط

أغاناديوم،امنأحالمياالإنتاجاخمسيمنثثروأ،بالتال!ض

والبلات!ت.والمسجنيزأس!صومامنالعالميالإنتاجثلثوحواض

والماسللنحاساضئيسيالمنتجهيإفريقياأنكما

فيتنتىالتيالأخرىاطعادنومن.واليورانيوموالفوسفات

القصدير.والصيعياأخازاوالحديدوخامالأنتيمودا،القارة

اللاقتصادفيضئيلارادوالتصنيريؤدي.التصنيع

فيمرت!صاوالتعدينباشراعةالاهتمامكانوقد،الإشريقي

حتىاضعديرشاباشراعةالمستعمرءتاهتمامعلىالماضي

.حامموادمرإليهتحتاخ!ماعلىأورولافيالصناعةتحص!ط

هائلكملديهاناشعئةإشريقيةأممانجدالحاضر،الوقتوفي

ولايستطيع.صناعاتبدونذأسكمعلكمهاالخامالموادمن

أجناءالباهظةالنفقاتمقابلةالإفريقيةالبلدانمنالعديد

ونقصالماهرةالعمالةنقصتعانيأنهاكما،مصانع

منافسةفإد،ذلكحلإلىوإضافة.والفنيينالإداريين

صناعةتنميةتشجعأصمأ!اوالأوروبيةالأمريكيةالصناعات

إفريقيا.فيحقيقية

أحجرىاالمددبنت،العشرينمطلإلقرنومنذ

سلعاتنتىصغيرةصناعاتإفريقيافيأجلدياتوا

أ!همابونواالأحذيةواالأتاثواالسجا!مث!اسعتهلاكية

سلعاالإفريقيةالمصانعتنئبعضحما.الغازيةوالمشروبات

والنسيج.السياراتأجزاءمث!!

إفريقيا،فيتصنيعاأجلداداأكثرهيإفريقياوجنوب

مصانعتنتج.القارةفيالمصعةالسلعحمسيتنتجفهي

السياراتتشملالمنتجاتمنتش!صلةإفريقياجنوب

والحديدالجاهزةوالأطعمةوالملابسالكيميائيةوالمواد

الجزائرومصرالأهميةفيإفريقياجنوبوتلي.والصلب

ونيجيريا.والمغرب

غاباترلغإفريقياتمتلك.الأسماكوصيدالحراجة

اخشابإنتاجفيالمستغ!!هومنهافقصأ%أ5لكنالعالما،

وغيرها.القشروأخشابالأبدصاشوخشبالصناعة

مثلصلبةأخشاباالعاليةأصقيمةاذاتالأشعجاروتشمل

مثللينةوأخشاباالماهوجنيوشجرالإفريقيالجوز

بصورةالحراجةأهميةوتظهر.ايماكوميواالأوكالبتوس

وساح!!وغاناوالجالودوالكونغوال!صاميرونفيخاصة

الديمقراطية.أ!ونغوواونيجيرياالعاج

الإفريقيةالسواحلطولعلىالصيدأساطيلتجلب

وسمكوالسردينوالماكريلالأنشوفةمنكبيرةكميات

معظمإفريقياوتصدر.الأسماكمنأخرىوأنواعالتونة

وتوفر.سمكوجبةأوسمكريتشكلفيالأسماكهذه

التىالعذبةالمياهأسماكمنوافراقدراأجحيراتوانهارالأ

الإفريقيين.منكثيروجبةإليهتفتقرالذيالبروتينتوفر

شمرقبحيراتفياشئيسيةأعذبةاأطياهامصايدتوجد

نوأعالىوفيتشادبحيرةحولأضياوالمستنقعاتإفريقيا،

السيل.

منكمأ0073).00إفريقيافي.والمواصلاتالنقل

كم000/79علىلايزيدمنهاالمرصوفلكن،أطرثا

صالحةغير،كثيرةمناطقفي،الطرقوت!صن.فقط

من%2منأقليمتلكالأمطار.موسمأثماءأ!لاستعمال

تتبع.المدنفيغالبيتهميس!شرسياراتالإشريقي!ت

والبضائعالناسلنقلمحددةطرقاأسشاحناتاوالحاشلات

علىالمشىإلىيلجأالناسبعضفإنولذلك،القرىب!ت

الحميرتستعملكما،الدراجةعلىيعتمدأوالأقدام

مناطقفيوالناسالبضمائعنقلفيالأخرىاوالحيوانات

الصحراء.فيعليهايعتمدنما!ومميلةالجمالوتعتبر.كثيرة

إلىإفريقيافيالحديديةالسككخطهوطأطوالتصل

للسككنظامبأفضلإفريقياجنوبوتتمتع.كم000059

شمالفيأجزاءبهابأسلاشبكاتترلصأكما،الحديدية

غيرحديديةخطوطالأخرىالحطوطمعفمأل!ش.إفريقيا

التيالموانئإلىالزراعيةشاينتجاتاهعادنتنقلجةمزدر

خطوطأغلبأنوالواقع.رجيةاتأضجارداشىتعملى

الحقبةخلالبنيتإشريقياشيالحديديةأسم!صكا

وتجارية.عسكريةلأغراضالا!شعمارية

إلا،الجيدةالطبيعيةالموانئإلىالإفريقيالساحلويفتقر

ملاحيةتجهيزاتذاتمرافئبناءامشطاعواالمهندسينأن

المجاريوتستخدمتقريبا.أحساحليةاالبلدانث!!فيحديثة

.القارةمنمحدودةأجزاءفيملاحيةكطرقالداخليةالمائية

منكثيرفيالملأحةتعوقالمائيةأسماقطوافالشلالات

الأضطارأماكنفيوالبحيراتالأنهارأنإلىإضافةالأنهار.

فيهاتتعذربحيثضحلةأحياناتصبحالمحدودةالفصلية

الغاباتفيالقرويونولستعمل.العاممنجزءفيالملاحة

وكذلكالأشجار،جذوعمناهصنوعةأسقوارباالمدارية

السككوتربط.النهريأضقلافي،الصغيرةالمركبات

الكونغوأنهارفيالملاحيةالأجزاءاتلكوالوقالحديدية

معوضةوالبحريةالمحيطيةدالموانئوالنيلوالنيجر)زائير(

الأنهار.تلكفيللملاحةالصالحةعيرالأجزاءعنبذلك

تباشرللطرانخطوطاالإفريقيةالدولمعظهموتمتلك

الإفريقيةالمدنتخدمكمامعا،أصدوليةواالداخليةالأسفار

الأجنبية.الطرانخطهوطالكبرى

أفضلاتصالبوسائلإفريقيامدنتتمتع.الاتصالات

المحلية،صحفهاالمدنهذهمن.ولكلالريفيةالمناطقمن
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والولاياتأوروبامنوالمجلاتالصحفتتوافركذلك

بلدا02منأكثروتوفر.الكبرىالمدنمعظمفىالمتحدة

11حواليإلايوجدلاولكن،تلفازيةخدماتإفريقيافي

واحدجهازبمعدلأيإفريقيا،كلفيتلفازجهازمليون

يشاهدوالمأشخاصالريففيويعيع!شخصا.05لكل

الجماهيريالاتصالوسيلةالمذياعويعتبرمطلقا.التلفاز

كلفيبرامجهاالإذاعةمحطاتتبثحيثالأسامسية

الصحراءجنوبيإفريقيةبلاداهناكفإنذلكومع،البلدان

جهازيوجدحيث،المذياعأجهزةمنفقط8%إلاتملكلا

القرويونفيتجمع،قريةكلفىالأقلعلىواحدمذياع

.ال!خرىوالبرامجالأخبارإلىتلاستمآعحوله

.المدنعلىما،حدإلى،الهاتفيةالخدماتوتقتصر

خدمةفيكبيرةطفرةحدثتالأخيرةالاونةكأو!ت

مصرمثلالدولبعضفىوالقرىالريففيالهاتف

خطملايينسعبعةنحوالقارةتمتلك.الدولمنوغيرها

هواتفخطوطرلغنحووحدهامصروفي.هاتفي

البلدأنمعظمفىالهاتفيةالخدماتأدخلتوقد.القارة

المستعمرينالحكامبوساطةالأمربادئفيالإفريقية

نأيعتقدلذا،.الاستعماريةالإدارةمساعدةبهدف

تلكمنأفضلوأوروباإفريقيابينالهاتفيةالاتصالات

الواحدالبلدداخلأوالإفريقيةالبلدانبينتربطالتى

.هذهأيامناحتىنفسه

منفقط%4بنحوإفريقياتساهم.الخارجيةالتجارة

الدولية.التجارةفيوالوارداتللصادراتالكليةالقيمة

اقتصادفيمهمادوراتؤديالتجارةفإن،ذلكورغم

الكليالإنتاجمنالربعيقاربماتصديريتم.القارة

إيجابيأثرالخارجيةللتجارةكانوقد.الخارجإلىلإفريقيا

المدنقياموفيالاتصالوشبكاتالنقلوسائلتطويرفي

النقدية.المحاصيلزراعةتطوروفيوتوسعها،

وأمريكاواليابانأوروبامعتجارياإفريقياتتعامل

والحديدالأطعمة:فيإفريقياوارداتأهموتتمثل.الشمالية

.والسياراتوالمعداتوالصلب

ثم.الإفريقيةالصادراتنصفمنبأكثرالنفطويسهم

الطبيعيوالغازوالذهبوالقطنوالبنالكاكاوسلعتأتي

منعددويعتمد.الأخرىالصادراتقائمةرأسعلى

ليبياتعتمد.واحدةسلعةعلىصادراتهفيالإفريقيةالدول

أساسعية،بصورةالنفطعلى،المثالسبيلعلىونيجيريا،

السودانى،الفولعلىوجامبيا،الماسعلىبوتسواناوتعتمد

علىوزامبيا،البنعلىوأوغنداالكاكاو،علىوغانا

القطن.علىوالسودانومصر،النحاس

فيالخارجيةللتجارةالقصوىالأهميةأنوالواقع

محدودعددعلىالكبيروألاعتماد،الإفريقىالاقتصاد

تتصفالإفريقيةالاقتصادياتجعلالصادراتمنجدا

ونتيجة.العالميةالسوقفيالأسعارلتقلباتعاليةبحساسية

مجالاتفىعالميانشطةإفريقياأصبحتهذا،لكل

أفضلشروطعلىوالحصولالأسعارتقلباتعلىالسيطرة

الجزائرمنكلتنتمي.التجاريالتعاملفيإنصافاوأكثر

المصدرةالبلدأنمنظمةعضويةإلىوتيجيرياوليبياوالجابون

بقدرتتمتعللنفطالمنتجةللدولمنظمةوهيأوبكللنفط

الدولتنتمي.للنفطالعالميةالسوقعلىالتأثيرمنكبير

منظماتإلىللتصديرواحدةسلعةعلىالمعتمدةالإفريقية

مجالها.فيكلبالتصديرتعنىمماثلة

تقريبأالإفريقيةالدولكلتعتمد.الخارجيالعون

شكلفىيأتيالذيالخارجيالعونعلىآخرأوبشكل

الزراعةمجالاتفيفنيةمساعداتأوقروضأوماليةمنح

الصحة.أوالتربيةأو

ويقدملإفريقيا،العونالعالميةالمنظماتأوالدولتقدم

فرنساوتأتىأحيانا.مركبةفوائدهيئةعلىالعونهذا

تقدم.المانحةالدولمقدمةفيالمتحدةوالولاياتوبريطانيا

إلىضخماعوناالمتعددةمنظماتهاخلالمنالمتحدةالأم

الدوليالبنكأيضاالألعساسيينالمانحينقائمةوتضمإفريقيا.

وصندوق،للتنميةالدوليةوالوكالة،لهالتابعةوالهيئات

الأوروبية،الاقتصماديةللمجموعةالتالغالاقتصاديةالتنمية

الإفريقى.التنميةصندوقوتابعهالإفريقيالتنميةوبنك

إفريقيافىالاقتصاديةللتنميةالعربيالمصرفويقدم

إفريقية.دولإلىماليةمساعدات

إفريقيةدولةأيمنأكثرخارجياعونامصروتتلقى

ومن.الدائنةالدولتفرضهافوائدهيئةعلىيرد،أخرى

ضخماخارجياعوناتتلقىالتيالأخرىالإفريقيةالدول

وتنزانيا.والسودانوالمغربوكينياإثيوبيا

تأسيسعلىإفريقيابلدانالخارجىالعونساعدوقد

والطرقالمساكنوبناءالزراعيةإنتاجيتهاوتحسينصناعتها

إفريقيابلدانبعضالخارجيالعونزودكما.والمدارس

عنالناتجةالمجاعاتحدةمنللتخفيفوالمؤنبالطعام

تسببهاالتيوتلك،الطبيعيةوالكوارثالجفاف

الأهلية.والحروبالسياسيةالاضطرابات

.الدوامعلىمفيداالخارجيالعونيكنلموعموما،

تشترطأوباهظةفوائدتصاحبهاالقروضمنأنواعوهنالك

المانح.البلدمنمعداتللقرضالمتلقيالبلديشتريأن

كبيرةفوائدعلىالأحيانمنكثيرالمالثىالبلديحصل

فى،العونيوظفأنهعلىعلاوةهذا.المتلقىالبلدمن

كالسدودضخمةحكوميةمنشآتبناءفي،الأحيانبعض

يستفيدلاقدمشروعاتمنشاكلهاومااسريعةوالطرق

.مباشرةفائدةالناسمعظممنها



إفريقيا372

ال!!ريقييرأررىعرل!اصحريةاشالحواحزالكهو!جدرارعلىالرسهم

ىدآحارتسيلنممصقةأشأعلاهاصورةا!يوالرمم.المسينآلافمنذ

الحزائر.

تاريخيةنبذة

عثرففيها،البشريللجنسالأولالموطنإفريقياتعتبر

عظاموجودذلكعلىوالدليل.الإنساناثارأولعلى

والجنوبية.الشرقيةإفريقيامنأجزأءفياكتشفتلأحافير

وائلالأالبشرأنالدليلذلكواقعمنالعلماءاستنتجوقد

الأدواتأنوالواقعإفريقيا.فيسنةمليونىمنذسكنوا

أعطتاكتىهيالناسأولئكصنعهاالتىالبدائيةالحجرية

العصرحضارةانتشرت،وحينذاك.اسمهالحجريالعصر

منلمزيد.الأخرىالقاراتإلىإفريقيامنالحجري

،الحجريوالعصرالأوائلالبشرعنالمفصلةالمعلومات

التاريخ.قبلماشعوبانظر:

للتاريخالعريضةالخطوطالفصلهذاويناقش

الخاصةالمقالةانظر:،معينبلدتاريخولمعرفة.الإفريقي

ذاتالمقالاتئمة!أيضاوانظر.اللوسوعةفيالبلدفيلك

المقالة.هذهباخرالمدرجةالصلة

القديمةإفريقيافيتنمويةثورةحدثت.الزراعةدخول

وسياسيةواجتماعيةاقتصاديةتغييراتإلىوقتهافيقادت

صيدعلىالحجريالعصرإفريقيامعظمعالقلقد.عظيمة

التوتتمرمثل،الطعامنباتاتوجمعالمتوحشةالحيوانات

ضفافسكاناعتمدكماوالجذور،والبذورالبري

.كبيرةبصورةالأسماكعلىوالأنهارالبحيرات

فييعيشونالقوتوجامعوالصيادونكان

يتحركونكانوا،المواسمتغيرومع،صغيرةمجموعات

هجراتفيهايتبعونمكانإلىمكانمنمرنةحصكة

تعلموعندما.الطعامنباتاتعنويبحثونالحيوانات

يجدوالبم،الحيوانواستئناسالزراعةممارسةالناس

مواقعانشاواوإنما،المستمرةالحركةإلىبحاجةأنفسهم

.مستقرةسكن

ولا.السنينآلافإفريقيافيالزراعةانتشاراستغرق

القارةفيجزءأيوفي،متىأسقيناوجهعلىيعلمأحد

بسببالمناطقبعضفىالزراعةاستحدثت.الزراعةبدأت

فيأما.القارةمنأخرىمناطقمنإليهاآخرينأناسهجرة

يجرببدأقدالإنسانأنفيبدو،الأخرىالمناطقبعض

الزراعة.ومعرفةاستئناسهاإلىتوصلحتىالبريةالنباتات

الأوسطالشرقفيبدأتالزراعةأنالعلماءبعضويعتقد

عاموبحلول.الشماليةإفريقيانحوغربأانتشرتثم

الحيواناستئناسالشمالفيالناسعرف،.مت0005

الشعيرمثلالمحاصيلبعضيزرعونكيفوعرفواوتربيته

بعضفيالناسأنالعلماءمنآخرعددويعتقد.والقمح

طورواقديكونونربماوكينيا،إثيوبيامثلإفريقيا،أجزأء

والمستقلة.الخاصةبطريقتهمالزراعة

أجزاءتسكنكانتعدةمجموعاتأنالعلماءويرى

سكنت.هناكوتتطورتنموالزراعةبدأتعندماإفريقيامن

الأقزاموكان،الشمالفيالفاتحةالبشرةذاتالشعوب

الخويسانشعوبسكنتكما،الوسطىالغاباتيجوبون

فيالسودالإفريقيونوكان،الجنوبفيالمصفرةالبشرةذات

الصحراءتكنولم.المجاورةالحشاشأراضىوفىالصحراء،

كانتإنما،الوقتذلكفىالكلمةبمعنىصحراءاممبرىا

حينعلى،الحيوأناتالصيادونفيهايطاردخضراءمروجا

البحيراتحولتعيع!الأسماكصائديجماعاتكانت

الماشية.قطعانويربونالحبوبالمزارعونويزرعوالأنهار،

التغيرفيالإفريقىالمناخبدأ،.مق0004عامومنذ

منجمعالوقتهذافىفتحرك،الجفافنحوالتدريجي

واليام.كالأرزمحاصيلزراعةومارسواجنوباالمزارعين

بيداءإلى.مأق005عامبحلولالصحراءمنطقةوتحولت

وباقىالشماليةإفريقيابنالمرنةللحركةعائقوإلىجرداء

عبرالتجارةطرقفإنأمر،منيكنومهما،ولكن.القارة

الشمالبينالمفتوحالاتصالوسيلةظلتالصحراء

.والجنوب

الخصبةالنيلواديتربةاستطاعت.السابقةالحف!ارات

الثرية.الزراعيةالمجتمعاتمنبعضامبكرتاريخفىتكونأن

داخلمدنوقامت،دويلاتإلىالمجتمعاتتلكوتطورت

تلكتجمعت.وتجاريةإداريةكمراكزلتخدمالدويلاتتلك

العليامصر-كبيرتيندولتينشكلفيالصغيرةالدويلات

في-مصر()صعيدالسفلىومصرمصر(بشمالالنيل)دلتا
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يدعلىمصردولتاتوحدتوقد..مق0034عامحوالى

الدولةوأصبحت..مق0031عامفيالعليامصرحاكممينا

أعظموإحدىشأنذاتإفريقيةحضارةأولالموحدة

عامقوتهاذروةمصروصلت.العالمتاريخفيالحضارات

الفارسيةالإمبراطوريةمنجزءابعدفيمالتصبح..مأق004

الجيوشأخضعتثمالأكبر.الإسكندرإمبراطوريةثم

ولايةإلىوحولتها،.مق03عامفيلسيطرتهامصرالرومانية

علىيسيوواأنالوقتذلكفيالرومانوامشطاع.رومانية

الإفريقي.الشمالىالساحلطول

وسطفيكوشمملكةظهرت،.مق0002عامفي

حتىوبقيت،السودانبجمهوريةالانيعرفماوشمال

مركزاوكانتكثيرابمصركولقتأثرتوقد.م035عام

.والتجارةوالعلمللفنونمهما

الأخرىوالشعوبالإفريقيينبينالتجارةساعدت

.المعادناستعمالانتشارعلىأنفسهمالإفريقيينوبين

الأدواتاستعملمنأولهمالمصريونيكونأنويرجح

ظاهرةودخلت.الحجريةالأدواتمنبدلآالبرونزية

عامالأوسطالشرقمنمصرإلىالبرونزاستعمال

استعمالالشماليةإفريقيافيالناسوبدأ..مق0003

أحدكولقوأصبحت..مأق...عامحوالىفيالحديد

الحديد.وتصنيعتعدينمراكزأكبر

الشعوببدأت،المسيحميلادعندجنوبا.الهجرة

فيالهجراتاكبرإحدىالبانتوبلغةالناطقةالسوداء

التيالمنطقةمنجنوباالشعوبهذهتحركت.التاريخ

إلى،والكاميروننيجيريابينالحدودبخطالانتعرف

يزيدماجنوباالهجراتواتصلت.الوسطىإفريقياغابات

الشعوباستقرارلهاالنهائيةالمحصلةكانت،عامألفعلى

والشرقيةالوسطىإفريقياأجزاءكلفيبالبانتوالناطقة

لجنوبية.وا

بسببواستمرتبدأتالهجرةأنالمؤرخونويعتقد

المتناميةالأعدادلإعالةالأرضمنمزيدإلىالدائمةالحاجة

المناطقعلىواضحةآثارلفهجراتوكانت.السكانمن

معرفتهامعهاتنقلالشعوبهذهكانتوقدغطها.التي

لغاتوصارت،تتحركوهيالحديدوأشغالبالزراعة

المستعملةالرئيسيةاللغاتالهجراتلتلكنتيجةالبانتو

الصحراء.جنوي

لقد.سلميةكانتالبانتوهجراتبأنالمؤرخونويعتقد

صيدجماعاتجنوبا،متجهةوهى،الهجراتهذهقابلت

فيالخويسانوجماعاتالوسطىالغاباتفيكالأقزام

وتأثرواالبانتومنالصيادينبعضوتزوج.والجنوبالشرق

فيإماوانزوىتقهقربعضهمأنإلاحياتهمأسلوبفيبهم

إفريقيا.جنوبيوسطصحارىفيوإماالغابة

أصبحت،الميلاديالرابعالقرنفي.النصرانيةتأثير

كانتالتيالرومانيةللإمبراطوريةالرسميالدينالنصرانية

قبائلوغزتلإفريقيا.الشماليالساحلوبقيةمصرتضم

الخامصرالقرنفيالرومانيةالإمبراطوريةالجرمانيةالواندال

محظورنصرانيبمذهبتدينالقبائلهذهكانت.الميلادي

علىالواشدالو!ى.الاريوسيةانظر:الآريوسية.اسمه

وفي.الشماليإفريقياساحلمعظمفيالرومانيالنفوذ

تحتأخرىمرةالمنطقةوقعت،الميلاديالسادسالقرن

جزءاأصبحتعندماالأرثوذكسيالنصرانىالنفوذتأثير

البيزنطة.الإمبراطوريةمن

مصرمنالجنوبإلىمنطقتانهناككانت،وحينذاك

وتأثرتاالرومانيةللإمبراطوريةالقويالتأتيرتحتوقعتا

مملكةتأسستوقد.والنوبةأكسوموهماالأولىبالنصرانية

باسمحالياتعرفالتىالمنطقةتللثفىالميلادقبلأكسوم

بينطرقكملتقىأكسومأزدهرت.إثيوبياشرقيشمال

نصرانيةدولةإلىوتحولتوالهندالرومانيةالإمبراطورية

المجاورةكوش!دولةأكسومهزمتوقد.الرالغالقرنخلال

البريةالطرقكلفيتحكمتتمومنم،035عامفي

وقدواسيا.أوروبامنبكلإفريقياتربطالتيوالبحرية

نأإلا،الميلاديالسادسالقرنبعدأكسوممملكةانهارت

للكنيسةالأساسلتشكلحيةبقيتالنصرانيةتقاليدها

الإثيوبية.النصرانية

واديفيممالكعدةقامتكوش،سقوطأثروعلى

غنيةزراعيةممالككانتوقد.النوبةمنطقةفىالنيل

وقد.النصرانيةمصرمعوثيقةتجاريةبعلاقاتاحتفظت

ير؟برك!-يخيءجيم-ئمعيفي-ء،!يرد؟برئنئرفي-ط""-!كأ!لإ+ير!ء-م!؟!لإءب--7ير،-ير-نر"-ين،بنيرير-ت-!!غبم

علىم035إلى..مق0002منالفترةفىعاشتكوشحضارة

وكانت.السودانباسمالآنالمعروفةالمنطقةفيالنيلنهرضفا!

بصناعةكوش!،عاصمة،مرويواشتصت.مهماتجاريامركزاكولق

كانتكما.الإفريقيةالقارةأحزاءباقيإلىمنهاانتقلتالتىالحديد

آمسيا.غرلىوجنو!والجنو!الشمالشعوبأفكارفيهتتلاقىمركزا

المعماريالفنتأثيرتوضح.السودان،مرويفىكوشىلمعبد،الصورة

.المصريوالفنالروماني
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القرنفيالنصرانيةإلىالنوبيينالمصريةالإرسالياتحولت

منمئاتأضوبةافيالنصرانيةوازدهرت.الميلاديالسادس

منكثيرإلىغرباالنوبةلبلادالدينيالنفوذوامتدأحشينا

.المجاورةالبلاد

التطوراتأحدالإسلامظهوركان.الإلمحلامظهور

العربيةالجزيرةفيالإسلامظهر.الإفريقيالتاريخفيالمهمة

أقام،عام001وخلاأ!.الميلاديأسسابعاالقرنأوائلفي

إفريقياعبرالشرقمنتمتدإمبراطوريةالعربالمسلمون

أهـ،7عاممصرالمسلمونفتحأ!مبانيا.إلىأجةالشما

أ!يةأصنسمااإفريقياص!!فىالإسلامىأسديناونشروام،963

فيماالإسلاميةاأسدوأسةاانقسمت.م071هـ،78عامقبل

وال!غةالدينصلاتولكنأصغر،دويلاتإلىبعد

ببعض.بعضهمالمسلمينتربطحيةبقيتأضجارةوا

إفريقيافيالمسلمونحكمهااكتيالشعوبتقبلت

الحكمامنوتخلصاأجمهبتعاترحيباالإمعلامأجةالشما

إفريقياأهلتحويلعمليةتستغرقوأصم.البغيضالروماني

إلاالإسلامإلىالمحليةأسدياناتواالنصرانيةعنأحشماليةا

قبائ!!لعضعدافيماهذا.أ!سبتامنمحدودةعشرات

مار.اشووألاةمعوطيدةعلاقاتعلىكانواالذينالبربر

اطسافيهـ3ترأضجارابوساطةأ!محراءاجنوليالإسلاموانتشر

تقصئااقيأ!الجماقواشلكانتفقد.رئيسيةبصفة

وغربأس!تالشماالمسلمينب!تاتصالسببالصحراء

ساح!!إلىأبحرواأسذيناأسسلموداالتجارقامكماإفريقيا.

طولعلىلعيشالتيالشعوببتحويلالهنديالمحيصأ

إلىوتنزاليا،وكينيابالصومالالانيعرففيما،الساحل

.ال!سلام

أخرىآثار،الإسلامنشرجانبإلىللمسلم!ت،كان

وحفظواوجمعوابالعلماهتموالقدإفريقيا.فيالمدىبعيدة

والجغرافياأغلسفةارالعلومفيالمتوارثةالمعارفمنكثيرا

فسونهمامنأشكالآإفريقياإلىالمسلمونوأدخل.والتاريخ

أغراءةاالأمي!تاالإفريقإتمنكثيراوقد.المتميزة

لغةأحربيةاوصارتالمسلم!ت.أيديعلىالعربيةوالكتابة

العلماءوألسه!.العرقيةالمجموعاتمنالعديد!تمشتركة

عدةمنإليهاالطلابجذبتالتيالمدارسالمسلمون

أماكن.

عامحواليفيتزدهربدأت.الغربيةإفريقياممالك

عبرالتجارةنموإلىأساساذلكويعزىام،...

والزناتيينالمريني!توحفصبخيمنتجاروكانالصحراء.

دلكإلىإفريقياغربمنالكولاوفولالذهبيجلبون

الكولاوفولالذهبيبادأ!نالتجاركان.الشماليةالممالك

الصحراءمنا.-الذىوالنحالالمل!
جممنيمسحرج"سصا.

إفريقيافيإنتاجهايتمالتىالمجففةوالفاكهةالكبرى

أوروبامنالواردةالمنسوجاتيبادلونكانواكما،الشمالية

كالكواكتسبت.العربيةالجزيرةمنالصنعالجيدةبالمعدات

علىالسيطرةبفضلوثروةقوةللصحراءالجنوبيةالتخوم

مراكزوتمبكتوغاومثلمدنوصارتالصحراء.تجارة

تحولتجنوباالتجارةطرقامتدتوعندما.نشطهةتجارية

والمدنوأويووموسايوبنينالأشانتيامثلودولكالك

مهمة.تجاريةمراكزإلىأ!وسااإقليمفيالكبرى

كواحدةتأسستقدغانامملكةت!صنألىالمرح!ومن

الرالغالقرنحلالإفريقياغربفياسكأطمااأعفمأمن

عندماأم...عامفيقوتها*روةالمملا!ةبلغت.أطيا،ديا

وحلت.وموريتانياماليمنأجزاءأضشم!اتسعت

عشرالثالثالقرنشيغانامملاصةمح!!مالىإمبراطورية

مماأجزاءشملتحيث،الغربفيقوةكأعفمأالميلادي

وموريتانيا.وماليوالسنغالوغيسيابجامبياالانيعرف

معظمأصبحت،الميلاديعشرالسادسالقرنولحلول

امتدتالتيصنغيإمبراطوريةةسي!إتحتماليإمبراطورية

حاليا.نيجيرياوسطهوماإلىالاطلسيساح!من

تأسستوقد،وصنغيمافيمرك!!شرفي!صانمظهرتر

.عام0001مدةدامتوالميلاديأضاصتاأتحرنا!ور

حواليفى.والجنوبيةوالوسطىالشرقيةالممالك

العربالتجارمنمتزايدةأعدادس!سنت،أم001عام

حاليايعرففيماالهنديالمحيطسواحلعلىا!سملمين

هؤلاءساعدوقدوتنزانيا.والصومالوموزمبيقلكينيا

إفريقياربطتنشطةبحريةتجارةإقامةعلىالتجار

المحيطةوبالبلدانوإندونيسياوالهندبالصينالشرقية

الساحلموانئكانت.والخلئالعربيالأحمربالبحر

لتستوردأخرىومنتجاتوالعاجالذهبتصدرالشرقي

الصيني.والخزفأ!طنيةاوالملالسالحريرمثللمملعا

ثريةمجموعةإلىالشرقيالساحلمستوطناتوتطورت

وممبساومقديشوكيلواتشملال!جرىالمدنمن

يتحدثونهذهأ!دولواالمدنس!طنوأصبحصوفالا.و

بينمزيجاثقافتهموأصبحتالسواحيليةاللغة

الإسلامية.والتقاليدالمحليةالإفريقية

تأسمست،السودانشمالفيأضصرانيةاالممالكوبزوال

الفونجمملكةأهمهامنكانإسلاميةممالك

لها.عاصمة!شارمدينةاختارتاشتيأم(82.-أ05)5

سيوتهمإحكامالفونجواستطاع.مملكةالفوبخ،انظر:

البحرإلىوشرقامصرإلىشمالاالمتجهةالتجارةطرقعلى

وأراضيالغاباتفيالممالكمنالعديدوقامتالأحمر.

بعضوأسست.والجنوبيةالوسطىإفريقيافيالحشائش

فيراسخةوتقاليدللحكممعقدانظاماأغويةاالممالك

المكتوبة.غيروالأشعاروالموسيقىالنحت
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ع!ثرالخامسالقرنفيإفريقيا

إلريقيافيظهرتاليلادي.

جداالمنظهمةالدولمنالعديد

الحقبةبدالةقبلوذلك

بزمنالأوروليةالاستعمارية

أهمالخريطهةهذهوتوضح.طويل

القرنفيالتجارةوطرقالدول

.الميلاديعشرالخامس

إسلاميةدولة

إفرياليةغربدولة

بانتودولة

نصرانيةولة؟

كبرىعر!يةمجموعةبربر

مهمةتجاريةسلعةذهب

بريتجاريطري!---

بحريتجارىطريق---

لم-لمجمممسكعلأيرينلأكه---سك!حثيك!3شك!

لأسكحرر+-ع؟-!س!لريركل!بهح!ررلأححخ!حف!ا

المتوسط!سعالبحرألاكبر

دشلماسهلمرر--ممر-!الفا

حمرسر!أكي

اطكما!أالصحهر!لاو7؟!لأ

،!ل!ا

لحو1ي

المانتو

!ل!

كانو!ي

:حا

!-كا

"ام.ال!باكضجمحوث!*ث!!و!ه!ص،

لمحا!؟كدوا
!!نحاسسوىأماأأةة

!ضلأئما!ي!بوتابا.رمبيق7.لمك!!خ!

الم!حيط

ع!االمهندي

المحيط

الأطلسي

الجنوبي

-حط

ءلأسثواا

تتوسعبدأتالتيالممالكأكبرإحدىهناكقامتوقد

)زائير(الكونغونهرمصبعندالأولىنواتهاعنبعيدأ

انتعشتالتيالكونغووهيألاعشرالخامسالقرنخلال

أخرىمملكةوثمة.الميلاديعشرالثامنالقرنأواخرحتى

لوبامملكةهيالميلاديعشرالخامسالقرنفيظهرتكبيرة

حاليا(.كماالديمقراطية)الكونغوزائيربجنوبيعرففيما

عشرالخامصالقرنخلالألمس!قدالكرانجاشعبأن

الحاليتين.وموزمبيقزيمبابويمكانموتابامواناإمبراطورية

القرنخلالموتاباموانابهزيمةسانجاميرإمبراطوريةوقامت

لكلتيهما.عاصمةزمبابويمدينةوأصبحتعشرالخامس

القرنفيالبرتغاليونبدأ.الأوروبيةالسيطرةبداية

وقد.لإفريقياالغربيالساحلباكتشافعشرالخامس

فيمحطاتأنشأوأفقدولهذا.الذهبتجارةهمهمكان

الساحلأراضىوفي(الحالية)غاناالذه!وساحلجامبيا

الكونغوحكامتحويلمحاولةبدأواكما،الأخرىالغربي

البرتغاليونوصلأنوما.النصرانيةإلىالأخرىوالممالك

السودالإفريقيينبإرسالبدأواحتى،الغربيةإفريقياإلى

فيبرتغاليةحملةجامادافاسكوقادأوروبا.إلىكرقيق

الرجاءرأسحولأبحرتأم(1،894)794عامي

إلىثمومنلإفريقياالشرقيالساحلوحولالصالح

-الدولعلىالسيطرةالبرتغاليونكمسبوقدالهند.

عشرالسادسالقرنخلالالشرقيةإفريقيافيالمدن

الهولنديوناستولىعشر.السابعالقرنوخلالالميلادي

الساحلفيالبرتغاليةالتجاريةالمحطاتمنالعديدعلى

الجنوبيالطرفعلىالكابمدينةأسسواكما،الغربي

.أم652عامفيلإفريقيا

قبلوأوروباآسياإلىالرقيقتصدرإفريقياكانتلقد

المزارعتأمميسأنإلا،طويلبزمنالبرتغاليينوصول

فيوالجنوبيةالشماليةالأمريكتينفىالكبيرةالأوروبية

الطلبمعدلارتفاعإلىأدىالميلاديعشرالسادسالقرن

عشر،التاسعالقرنوبحلول.الإفريقيينمنالرقيقعلى

عشرةنحوالأمريكتينإلىجلبواقدالأوروبيونكان

000.005نحووذهب.الغربيةإفريقيارقيقمنملايين

الشرقي،الساحلوعلى.الشماليةأمريكاإلىالرقيقمن
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المحيطةوالدولزنجبارإلىالرقيقالإفريقيونالتجارأرسل

.والخلئالعريالأحمربالبحر

والقوةوالجاهالثروةوالرقيقالذهبتجارةج!بتلقد

فىالأشانتىمملكةمثلإفريقيافيالغاباتممالكمنلعدد

الحالية.كانامو!

محصوفيإفريقياإلىالأوروبيونالتجاروأدخل

محصوأ؟تصاراأطذيناالشاميةوالذرة)الكاسافا(المنيهوت

البندقيةإفريقياإلىالأوروبيونأدخلكما.هناكمهمين

بينهمفيماالحروبفيذلكبعدالإفريقيوناستعملهاالتي

أنفسهم.الأوروبيينضدأو

حلالإفريقياداخلاكتشافحركةالأوروبيونبدأ

تطويررالنصرانيةنشربهدفعشر،الثامنالقرنأواخر

الخاموالموادالنخيلوزيتالمعادنعلىتعتمدتجاريةعلاقات

الذينالأوروبيوناتفاءلوقد.للصناعةاللازمةالأخرى

الحديدةالتجاريةالمنتجاتإنإذالرقيقتحارةعارضوا

منعت،أم708عاموفي.التجارةتلكإنهاءفيستساعد

.أم808عامأطتحدةاأ!لاياتاوتبعتهاالرقيقتجارةبريطانيا

فىالأوروبيةالسيطرةوكذلكالأوروبىالنفوذوتوطد

إفريقيامعظمكانلقد.الحربيةالوسائلطريقعنإفريقيا

السادسالقرنمنذالعثمانيةالإمبراطوريةمنجزءاأجةالشما

نأإلىأدىالقوةهذهنفوذتضاؤللكن.الميلاديعشر

المنطقة.علىالسيطرةأجلمنالأوروليةالقوىتعمل

وتونسالجزائرفرنسااحتلتعشر،أضاسعاالقرنوخلال

بدأام،007عاموبعد.والسودانمصربريطانياواحتلت

فيمستوطنتهممنسحركونإفريقياجنوبفيالهولنديون

يحاربونوهمينتشرونوبدأوا،الداخلإلىالكاب

لسيطرتهم.ويخضعونهمالإفريقيين

أجزأءظلتالمتزايد،الأوروبيالوجودمنالرغموعلى

منتصفحتىالاوروبيالتأثيرعنبعيدةإفريقيامنكبيرة

كبيرةأحداثوهنالك.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخر

قادفيها.تأثيرللأوروبييني!شلمالإفريقيالتاريخفي

عشرالثامنالقرنينبين،المسلمونالدينيونالمصلحون

الغربيةإفريقيافىأغتوحاتامنسلسلةعشر،أضاسعشا

حكمت،ام086عاموبحلول.الإسلامىأررينالتوطيد

لإفريقياالأوروبيةالكشوف

البحريونالمكتشفون

18،188لم(ليظس)رليد

أ-41768)لىهـتعالى(داحاما--------س

البريونالمكتشفون

!17683)أ!حلدي(/ر!ط----

50618)أسهضلسدي(،رك

182242)أس!خلدي(عطوليرترط--!----ء-

ا-26!82)أس!ضلحدلى(لى-.---

،/2!182)،لم(كاجم!!!س-

-156ا؟18)أمهصهـمدي(ا!محسر-3-"،-س

!أ18د7ي().غل!؟سبدليرنرط--

147أ!(ه)1،ى(،حظاث!كا----

7!-81!18114لما(ؤبلىي)لليظ-
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الغربية.الحشائشأراضىمعظمالجديدةالإسلاميةالدول

ذاتالزولوجيو!قكسبتفقدإفريقيا،جنوبفىأما

أوائلجيرأنهمضدالحروبمنسلسلةالجيدالتدريب

.الميلاديعشرالتاسعالقرن

فيالأوروبىالنفوذكانبينما.الاستعماريالحكم

طريقعنباطراديتنامىالإفريقيةالاقتصاديةالشؤون

السيطرةمنالمزيديكسبونالأوروبيونكان،التجارة

منالثمانينياتفيووضح.القارةمنأجزاءعلىالسياسية

القوىبينمحمومتنافسوجودعشرالتاسعالقرن

وبحلول.القارةمنمساحةأكبرعلىأطسيطرةالأوروبية

وألمانياوفرنسابلجيكامنكلتقاسمتام،!41عام

بينهافيماإفريقياكلوأسبانياوالبرتغالوإيطالياوبريطانيا

مستقلتين.دولتينوليبيرياإثيوبياوبقيت

سلمياإفريقياأجزاءبعضفيالأوروبيالحكمتأسس

قاوموقد.الإفريقيينالزعماءمعالمعاهداتطريقعن

نظمتفمثلا،الأورويالحكماخرونإفريقيون

وفىنيجيريافيالبريطانىالحكمضدالعنيفةالانتفاضات

الغربيةإفريقيافيالفرنسيينوضدحاليا،بغانايعرفما

وناميبيا.بتنزانيااليوميعرفمافيالألمانوضدوالشمالية

منالعشرينياتمنتصففيالأوروبيونأحكمعموما،

إفريقيا.معظمعلىالقويةسيطرتهمالعشرينالقرن

نأإلىنسبياطويللزمنالاستعماريالحكماستمر

عنالعشرينالقرنمنالستينياتمنذالجلاءفيشرع

تغييراتجلب،حالأيةعلى،لكنه،القارةأنحاءمعظم

وحداتالاستعماريالحكمأوجدإفريقيا.إلىكبيرة

الكياناتأوطانأحياناتقطعبحدودجديدةسياسية

التحكممنالاستعمارالسيطرةهذهمكنتوقد.القبلية

الإرسالياتتحدتوقد.الإفريقيةالبلادحكمشؤونفي

الدينيةالتقاليدالاستعمارصاحبتالتيالنصرانية

لزمنالإفريقيةالحياةمنجزءاكانتالتيوالاجتماعية

اقتصاديبنظامإفريقياالاستعماريالحكموربط.طويل

الواقعحاجةعلىلاالخارجيالعالمحاجةعلىمبني

الإفريقيينالمناجموعمالالمزارعينعلىوكان.ألمحلي

للصناعاتخاموموادالعالميةمعبللأسواقإنتاج

لأوروبية.ا

الاستعماريالحكمحقبةإلىالإفريقيينمنكثيروينظر

فإنأمر،منيكنمهما.تاريخهمفيمهينةتجربةأنهاعلى

التيالتطوراتمنالعديداممتحدثتالاستعماريةالحقبة

الأوروبيونساعدفقدالمستعمر.لخدمةالأصلفيأقيمت

السيطرةفيساعدوأكما،الطبيةالخدماتتطويرفيمثلا

الوجودتسببفقد،ذلكومع.الأمراضبعضعلى

معروفةتكنلمللقارةجديدةأمراضجلبفيالأوروبي

إلىمتعددةأنشطةبهاكثيرةمدارسوانتشرت.قبلمن

.أخرىمهاراتجانب

الحكمالإفريقيينمنكثيرقاوم.الاستقلالحركات

فىالمنظمةالجماعاتبدأتوقد.البدايةمنذايلاستعماري

منذالذاقيبالحكمالمطالبةالإفريقيةالمستعمراتبعض

تصبحلمبالاستقلالالمناداةلكن.العشرينالقرنأوائل

الثانيةالعالميةالحرببعدإلاقويةجماهيريةحركة

ام(.459-ا)939

التيالمنظماتأوروبافيتعلمواالذينالإفريقيونقاد

وقامت.المستعمراتمنكثيرفيالذاتىالحكمإلىتدعو

بتنطملهاالشعبيالسندمنمستفيدةالمنظماتهذه

الشعوروتطور.والمسيراتالمقاطعةوحركاتالإضرابات

مظاهراتإلىالأحوالبعضفيللاستعمارالمعادي

حصلت،لذلكونتيجة.مسلحتمردوإلىوهجمات

الخمسينياتفياستقلالهاعلىالمستعمراتمنالعديد

ضدثورةاندلعتلقد.العشرينالقرنمنوالستينيات

الكبيرللوجودونظرا.أم549عامالجزائرفىالفرنسيين

.سنواتثمانيالثورةاستمرت،الفرنسيينللمستوطنين

مستعمرةأولالذهبساحلأصبح،أم579عاموفي

المستعمرةهذهنالتحريتها.علىتحصلسوداءإفريقية

منكلومنحتغانا.اسموأخذتبريطانيامناستقلالها

فيمستعمراتهالمعظمالاستقلالوبريطانياوفرنسابلجيكا

العشرين.القرنمنالستينياتمنتصف

ث!!
!كرص-ثأ!!ئم!يم!،كؤضس

وليبيريا،إثيوبيا-مستقلتيندولتينسوىفيهايكىلمأم419عامإفريقيا

الأوروبية.القوىلقيادةالاستعماريالحكمتحتالقارةبقيةوكانت
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/-ء؟رر-س-)أ!!لم
ل،-،ح4خ!!ص+كالى

ش،املأحسىا!-كخايةتجالسةأقيمتالاستقلالاحتفالات

الصورة.الإدرجقيةاأصلداراساص!تافيالعحتسرتن،القردممت!عرو

كييا.استتلاليوموكيمي!!سيطايرايرلمسؤر

فيعقبةأكبرإفريقياجنوبجمهوريةحكومةكانت

ضاريةمعاركالبرتغالوحاربت.الاستقلالحركةطريق

.أم175عامفيالحريةمسحهماقب!!وموزمبيقأنجولافى

الأقليةحكمضدطويلاروديسيافيالسودوحارب

عامفيإلاسوداءبأغلبيةحكومةتنتخبولمالبيضاء

أحامافيديسياروباستقلاأ!بريطانياواعترفت.أم979

جنوبأتونا.زمبالويأغص!!أتسميةوأعيدتالتالي

أ!شام،319عامفيبريطانياعنتماماا!شقلالهاإفريقيا

منحطيةالسوداستبعدتالبيضاءإفريقياجنوبحكومة

يسمىمتشددعنصريةتفرقةنظامطريقعنالحكمشعؤون

الأبارتيد.

التيناميبيامقاطعةعلىإفريقياجنوبمسيطرتوقد

ألميةعامشكلةاعتبرفيماإفريقياغربيجنوبأيضاتسمى

إلىالدولمعظمانظرتإذ،العشرينالقرنمنتصفحلال

منسنواتوبعد.قانونيةغيرأنهاعلىالسيوةهذه

علىأم889عامفىإفريقياجنوبوافقت،التفاوض

فىعامةانتخاباتعقدتوقدناميبيا.لاستقلالخطة

من21فيمستقلاالقطرذلكوأصبحأم989عامناميبيا

.م0991مارس

قادةأنغير،الا!شقلالبميلهمالإضيقيونواغتبط

منالعديدمعالجةمنيتمكنوالمالناشئةالدولمنكثير

والاجتماعيةالسياسيةالمجالاتفيبرزتالتيالمشاك!!

جذورهالمشكلاتهذهمنلكثيركانوقد.والاقتصادية

الأنظمةبفشلبعضهاوارتبطوحديثا،قديماالامشعمارية

القادةبعضأطاحوقدالمنشود.التقدمتحقيقفي

فياستبداديةنظماوأقامواالمدنيةبالحكوماتالعسكريين

كلفيالأهليةالحروبنيراناششعلت.أجلدانامنعدد

بلدانفيوكذلكوتشادونيجيريا)زائير(أحونغوامن

.أخرى

العديدباستمرار،الأقطاربعضتواجه.اليومإفريقيا

نإ.الطعامونقصوالأمراضأالةميةواالفقرمثلالمشاكلمن

وقتمنتسهمالقارةمنأجزاءتعماالتىالجفاففترات

فترةكانتوقد.الطعامفيمريغنقصرحدوثفىلآخر

بهاتمرجفاففترةأسوأأعشريناالقرنمنالثمانيسيات

الناسمنكبيرةأعدادماتتحيث،القارةبلدانبعض

.أمراضمنبهايتصلوماأطمجاعةنتيجةوالحيوانات

خاصة.بصفةإثيوبياشيمهك!االحفافكانر

اثنينمنتجينأوواحدمنتجعلىالاعتمادأدأ!اقعار

الاقتصاديةالتنميةمسيرةيعوقأغومياأ!لدحل!سمصدر

تسببتكما.الإفريقيةالبلدانمنحخيرفيوالاجتماعية

إفريقياقيامفىالصناعيةالدولفيأجةالعاالتضخممعدلات

ممابأكثرتستوردهاالتيالمصنعةالبضائعقيمةبسداد

،أخرىناحيةومنتصمدرها.التيالخامالموادعنتتقاضى

نأكما،البلدانمنكثيرايؤرقمازالالعرقيالتنافسفإن

بعضبينمتعددةحروبإلىأدتقدالإقليميةالخلافات

الإفريقية.ال!عم

مشكلةكانتإفريقيافيالمعضلاتأ!جرإحدىإن

نأوالواقع.إفريقياجنوبفيللسودأحمصرياأضمييزا

تطوراالأكثرهيالمسلحةوقواتهاإصريقياجسوبصماعات

الصناعيالعالمتزودالمعدنيةثروتهاأنكما،القارةفي

تجاهالبيضاءالحكومة!سيالحماتلكن،حيويةخامبمواد

الإفريقيةالدولأغضبتقدكانتالسوداءالأغلبية

جعلتوقدالعال!ا.دولمعظممنالانتقادوجلبت

الأخرىالتظاهروأشكالللحكومةالمناوئةالاضطرابات

يستقطبمركزاإفريقياجنوبفيالسودلهايقومالتي

العالم.اهتمام

انتخاباتأولأم!49مايوأوائلفيأجريتوقد

تلكأسفرتوقدوالسود.البيضفيهايشتركحرة

يتزعمهالذيالوطنيالمؤتمرحزبفوزعنالانتخابات

بصورةمانديلانيلسونتنصيبتموقدمانديلا.نيلسون

مايو01فيإفريقيالجنوبأسودرئيحه!حأولرسمية

العنصريالفصلمنقرونأربعةبتنصيبهوتنتهي.أم499

البلاد.تلكفي

نإمشاكلها.برغمبتفاؤلإفريقياإلىالكثيرونينظر

منأكثرالمدارسفىينتظمونالإفريقيينمنمتزايدهأعدادا

المعيشية.مستوياتهملتطويرلازمةمهاراتوينمونقبلذي

والجابونأنجولامنكلفيالقيمةالمعدنيةالمواردأنكما
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إفريقيافىمهمةتواريخ

إفريقياديعاشواقدالأوائلالأناسيكونربما..مق050.00522

الشرقية.

إفريميا.فيالزراعةأس!اساممارس..مق0005

واحد.بلدفيأحسفلىاومصكرالعليامصرتوحدت..مق0031

السودان)لتسماليمصرجنو!كولقمملكةظهرت..مق0002

حالئا(.

الشمالية.إفريقياعلىسسيطرأسومانيةاالإمبراطورية.مق03

جنوبا.البانتوللغةالمتحدثةالقبائلهجرةام

نصرانية.مملكةتصبحأكسوممملكةالليلاديالرابعالقرن

أضصرانية.اإلىتتحولالنهوليةالممالكالليلاديالخامسالقرن

الشمالية.إضيقيايعتحودالمسلمونالعربم963571-

جنوبيإفرلقيا!يكبرىأ!ككاتأسمستأم05أ-....

الصحراء.

ساحلاكتشاففىاشبرتعاليونلدأالميلاديعشرالخامسالقرن

الغربي.إفريقيا

.الكابمديمةيؤسسودالهولنديونام652

إفريقيا.أغواراكتشاففيالأوروبيونبدأعشرالثامنالقرنأواخر

فيالأوروبيةالحكوماتبدأتعشرالتاسعالقرنمنالثمانينيات

إفريقيا.م!أحزاءعلى!وذهابسط

الأوروبيالحكمأركانتوطدتعشرالتاسعالقرنمنالعشرينيات

إفريقيا.ى

معظمنالتالعشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينيات

استقلاأ!ا.المستعمرات

،كبيرة!!ريقيةأرا!علىيهيمىأوروليبلدآخر،البرتعالام759

!ستعمراته.عنتححلى

لزماميمسكون)زمبابوي(روديسيافىالسودالإفريقيونأم979

.هماكالبيضاءالألليةحكموينهونالحكم

أضاريخافىالجفافأشكالأسوأأحدالعشرينالقرنمنالثمانينيات

غيرها.منتضرراأكثرإثيوبياوكاتإفريقيا،يفكرب

الميضاءالأقليةاحك!امنهيةاستقلالهاعلىتحصلداميبياأم099

.آلل!

إفريقيا.حنوبدىالعمصريةالتمرقةممياسةألغيتم1991

الأقليةح!كاعنصريةغيردبمقراطيةانشخاباتأنهتم4991

إفريقيا.جنوبفيالبيضاء

قوةبناءإلىتؤديأنيمكن،أخرىبلدانفيأوونيجيريا،

متينة.اقتصادية

حلأجلمنمعاتعملأنالإفريقيةالبلدانتحاول

حركةشعارتحتطيبةبصورةالتعاونويتممشاكلها،

منظمةوهي،الإفريقيةالوحدةمنظمةوتسعى.الأفرقة

الدولبينللصراعاتحلولإيجادإلى،الإفريقيةللدول

لتقويةالإقليميةالتجمعاتالإفريقيونطورلقد.الإفريقية

،المثال!عبيلعلىفنجد،.الاقتصاديةالشؤونفيالتعاون

تيسيرعلىتعملإفريقيالغربالاقتصاديةالمجموعةأن

وهي،أخرىمجموعةوهناكأعضائها.بينالتجارة

وأوغندا)كينياأعضاؤهايتنازعإفريقياشرقمجموعة

لنالتجمعاتهذهلكن.المسائلمنعددعلىوتنزانيا(

التعاونأنفيفقطالأملتبقىبلإفريقيامشاكلتحل

فيالاستقرارمنالمزيدوإلىالتقدمإلىحتماسعيؤدي

.القارة

المو!وعةفيصلةذاتمقالات

.الأخرىالسياصيةوالوحداترالأقط

السياسيةوالوحداتالإفريقيةالأقطارعنالمسفصلةالمقالاتانظر؟

المقالة.هدهمعالقائمةشالمبيسةالأحرى

تاريخ

عينياالعرديةالاستوائةإدريقيا

قرطاجأكسوم

الجغرافيةالكشوفإيفي

كولقمونجو،ركبا

الكولعوبنديئ

دولة،الإسلا!يةماليرسشاردالسيرليرتور،

القدبمةمصرجي!ى

الإفريقيةالوحدةمحضحهآالشانيةالعالميةالحرب

الوبةالبربردول

لوكبارتلوميويار،د

نوميدياحور!سيسل،رودس

والاتاواجفنجستونستانلي

يوتيكادوا،،صعي

دولة،عانا

لثعوب

نتولباايةلبشراس!جنالأا

برلبرانتيشالأا

لبشم!اطلأقباا

البويراملأقزا

اممي!صيويواحيليودالسوا

لوباقرالطوا

نداللوالعر!ا

يخحوندلماانيودلالفوا

بةرلمغاالموراهسالكوا

طبيعيةمعالم

االصحراء؟،الشلال،الجزيرة،الجبل،لبحيرةاانظرة

بها.الصكحلةدات

أيضا:انظر

السويسقاةالمتو!مطالأديضاجحرا

نهر،اصنيلاالأحمرالبحر

االأخدودواديأ-حالصاالرحاءرأس

العاليأصوالىسد

عملةذاتأخرىمقالات

العلمعلملأ!اطير،ا

المو!حيقىالمتحدةالأم

فن،النحتالطبيعيةالمواردصيانة

ئلقا،اندلجا

ميونلحا

يمكالد

ميونلسا

لموير

لهوسا

ليوروبا

لاتلمقاوالنهر،
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الشماليةإفريقيافيالمعيشةأنماط-2

-دالريصحياة-أ

هـ-المدينةحياة!

والأسرةالرواحح!

المحراءجنوبىالمعيشةأنماط-3

-دالريمىحياة-أ

هـ-المديةحياة!-

-ووالأسرةالرواخ-ج

اللغات

الأدياد

واللابسالطعام

التعليم

قىا!واءأأ!حاا

اطلاص

لتعليما

لفنونا-3

المح!-أ

لموسيقىا-!

لسطحا-4

ليملأقاا-أ

وإقليمالصحارى-!

والعالاتالحتائق

المناخ-5

إفريقيافىالحيوانات-6

إفريقيافيالباتات-7

لاقتصادا-8

لزراعةا-أ

!يلتعدا-ل!

اضصميعاخ

الأسماكوصيدالحراجة-د

تاريخيةنبذة-9

الأدبا-

والشلالات!ارلأاخ

لمحيراتا-د

ا!لحااهـ-

والمواصلاتالمقلهـ

لاتالاتصاو

الحارحيةالتجارة-ر

الحارحمطالعود-ت

أسئلة

إفريقيا؟فيالمكتولةعيرالآدابتؤديهاالتيالأدوارما-أ

؟يعيشونوكي!البدومن-2

صسحأ؟الزراعىالتقدمإدريقياسابخحعلكي!3

إنريقيا؟إلىالاستعحارأدحلهاالتيا!لأساسيةالتغييراتما-4

!!ريقيا؟!يتستعملوأيناضكتكةالغاتما-5

إلىالإعاشيةالرراعةم!الالتقالصاحبتالتيالمشاكلما6

المقدية؟المحاصيلرراعة

تصيعا؟الإدريقيةالأقطارأكترما7

عالية؟إفريقيافيالولياتمعدلاتنجدلمادا8

؟اليومإفريقياتواجههاالتيالمشاكلما-9

إفريقياجنو!!يحرةتشريعيةاتحخالاتأولاجريتمتى01

نتائجها؟وم!ا

أربعمناتحادالفرئسيةالاستوائيةإلمحريقيا

هذاويكون.فرنساتديرهكانتالوسطىإفريقيافيمناطق

إفريقياجمهوريةوهيمستقلةدولأربعاليومألاتحاد

مقالةلهادولةوكل،والجابونوالكونغووتشادالوسطى

الموسوعة.فيمستقلة

الاستوائيةإفريقياتسمىكانتأشاالمنطقةوتغطى

فيالناسومعظم2كم000/02251مساحةالفرنسية

المتحدثةالشعوبوتعيشسود.إفريقيونالمنطقةهذه

والتوبووالساراالفولاجماعاتأما،الجنوبفىبالبانتو

.الشمالفيتعيشفكانت

وتقع،والمعادنالغاباتمن!ضيرةمواردالمنطقةوفى

.الجابوندولةفىالمعروفةالمعادنمستودعاتأغى

والفولواللحوموالأرزالقطنالرئيسيةالمنتجاتتتضمن

والزيت.والمنجنيزوالخشبوالبنأ!صاكاوواالسوداني

إفريقياإلىالأوائلالفرنسيونالمستعمرونوصلوقد

عاموفي،بونابشهرضفافعلىواستقرواأم983عام

ثمللمستعمرةعاصمةوجعلوهاليبرفيلأسسواأم،984

المناطقمنحتوقد.برازافيلإلىذلكبعدالعاصمةانتقلت

تصبحلأنالفرصةالفرنسيةالاستوائيةلإفبريقياالأربع

وأصبحت.أم589عامنوفمبرفىمستقلةجمهوريات

.أم!06عاممستقلةدود!

)نبدةموزمبيقانظر:.البرتغاليةالشرقيةإفرلقيا

تاريحية(.

)نبذةأنجولاان!:.البرتغاليةالغربيةإلمحريقيا

اتحادعلىيطلقالمالفرنسيةالغربيةإفريقيا

أدارتوقد،الغربيةإفريقيافىمناطقثمانيمنمكون

.ام589إلى5918منالفترةفيالمناطقهذهفرنسا

لهذاالعاصمةهى،الانالسنغالعاصمةداكار،وكانت

مناطقثمانيالفرنسيةالغربيةإفريقياوتشملالاتحاد.

وغينيا)بنين(داهومي:وهيمستقلةدولآالانأصبحت

العاجوساحل)مالي(الفرنسيوالسودان)غينيا(الفرنسية

)بوركينافاسو(.العلياوفولتاوالسنغالوالنيجرومورشانيا

الخاصةمقالاتهاانظر،الدولهذهعنالمعلوماتمنللمزيد

الموسوعة.هذهفي

مساحةعلىالفرنسيةالغربيةإفريقياتمتد.الأرض

الغربيالإفريقيالجزءمعظموتغطي2كم4/.079633

الفرنسيةالغربيةإفريقياوتحتل.الأطلسىالمحيطفيالداخل

وبهاالسهولمنمساحةوهيإفريقياقارة!مبعحوالي

وبها.الجنوبيةالسواحلطولع!ممطرةألمشوائيةغابات

وتحدهاالوسطفيالمراعيالكثيفةالأراضيمنحزام

.الشمالمنجرداءصحراء
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مل!أ00000حشممم--حم-سء!

اب-مممالمغرممس!صر
ء.ى!ص!"الجزائر

سإلص!!

كر---ءبه!اؤشمنرحد
!وربتانيا

مالي لويشنت!جر

.،اكار..

مبياج!اءر.حممءس-*-

بيساوصغشالأ

ليجيريا

صللإباج-لىسحمح!ص!1!

مناطقثمافطمناتحادالأصفر،باللونتظص،الفرنسيةالغربيةإفريقيا

ثمانيالآنالمنطقةهدهوتحتل،أم58!عامحتىإفريقياغربىفي

ومستقلة.منفصلةدول

هذهعلىالأوروبيونيسيطرأنقبل.تاريخيةنبذة

كان،الفرنسيةالغربيةإفريقيااسمعليهاويطلقوأالأراضي

هذهوبعض.عديدةمجموعاتإلىمقسماالمنطقةشعب

مساحاتفيعاشتلعائلاتتجمعاتكانالمجموعات

الجماعاتبعضوشكلت.مركزيةسلطةبدونصغيرة

منكبيرعددوبهامركزيةحكوماتولهاتطوراأكثردولأ

.السكان

حدودعلىكبيرةإمبراطورياتعدةقامتوقد

خلالقوتهاقمةغاناإمبراطوريةبلغتوقد،الصحارى

أوجماليإمبراطوريةووصلت،الميلاديعضرالحاديالقرن

وازدهرتالميلاديعشرالرابعالقرنفيعظمتها

.الميلاديعشرالسادسالقرنأوائلفيصنغىإمبراطورية

اكتشفواالذينالأوروبيينأولهمالبرتغاليونكان

القرنمنتصففيوصلوافقد.الغربيةإفريقياساحل

،الهولنديونثم،الفرنسيونجاءثم،الميلاديعشرالخامس

العبيدشراءهوالرئيسىالإنجليزاهتماموكانالإنجليز.ثم

عاموفيوأمريكا.،الغربيةالهندجزرفيبيعهميمكنالذين

شركةفرنساملكعشرالثالثلويسالملكمنحام،624

الفرنسيونوأسمس!.السنغالفىللتجارةتصريحافرنعسية

مأ658عامالسنغالفيالانالموجودةلويسسانت

.السنغالنهرمدخلعندمحصناتجاريامركزالتكون

المنطقةهذهإدارةعلىوفرنسابريطانياتصارعتوقد

،أم581عاموفي.الميلاديعشرالثامنالقرنطوال

لويس،لسانتالفرنعسيةبالإدارةأخيرابريطانيااعترفت

لمفرنساولكنفيردكيبجزيرةشبهحافةعلىوجوري

حتىالفرنسيةالغربيةإفريقياعلىالإداريةتولشمملطها

،ام598عاموفى.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخر

سلطةتحتالغربيةإفريقيافيمستعمراتهافرنساجمعت

للحاكمالرسمىالمقرهيداكاروأصبحت.عامحاكم

.ام209عامالعام

عامالغربيةإفريقيالاتحادبدستورفرنساوطالبت

للسلطةتماماتابعةغيركثيرةمناطقظلتولكن،أم409

بعدحتىعسكريةسلطةتحتبعضهاظلكما.الفرنسية

اتحاداالفرنسيةالغربيةإفريقياوأصبحت.ام459عام

عامالفرنسيالاتحادإطارفيمناطقثمانيمنمكونا

ولكنها،للأفارقةالمواطنةحقوقفرنساومنحت.أم469

بدأتام،479عاموفى.التصويتحقكلهمتمنحهملم

ما569عاموفيللاتحاد.اقتصاديةتنميةبرنامجفرنسا

التصويت.حقالاتحادفيالأفارقةجميعفرنساأعطت

،ام589عامجديدادستورافرنساأقرتوحينما

دولةوأصبحتالفرنسىالاتحادلتركالفرنسيةغينياصوتت

فيبقائهالصالحالأخرىالسبعالمناطقوصوتت،مستقلة

وفي.الجديدةالفرنسيةالجماعةإطارفيالفرنسيالاتحاد

لتصبحالمناطقهذهصوتتأم،589عامنهاية

الذاتي.بالحكمتتمتعجمهوريات

،والسنغالالفرنسيالسوداناتحد،أم959عاموفي

الاستقلالأجلمنفرنسامعوتباحثا.مالياتحادليكونا

الجماعةفييصبحاأنعلىوافقاولكنهما،الكامل

،أم069عامأغسطسفيمالياتحادوانهار.الفرنسية

مالى.جمهوريةالفرنسيالسودانوأصبح

التامبالاستقلالالأخرىالخصرالجمهورياتوطالبت

ما069عامبنهايةحريتهاعلىجميعهاوحصلت

.المتحدةالأمفىأعضاءالجمهورياتجميعوأصبحت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

عيمياالبربر

ماليمملكة،بين

موريتانيافاسوبوركينا

النيجرالعاجساحل

نهرالنيجر،السنغال

العرب

ىووإفريقيا؟وسطفىيقعقطرالوسطىإويقيا

هضبةالوسطيإفريقياجمهوريةمعظبم.منخفضةالسكانية

الاعشابتغطي.عميقةانهارأوديةتتخللهامتعرجة

الاستوائيةالغاباتتنموالبلاد.معظمالمتفرقةوالشجيرات

الشماليالإقليمأقصىأما،الغربيالجنوبفيالكثيفة

الوسطىإفريقياجمهوريةفيتكثر.قاحلفهوالشرقي

الإفريقي)القردوالغوريلاوالأفيالوالجاموسالظباء

منأخرىوأنواع)الكركدن(القرنووحيد(الضخم

البرية.الحيوانات
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الوسطىإفريقياجمهورية

وطليمئدره

طرق-

حديدسكك--3-

وط!يهعاصمة!

اللحرسطحمشوىكوقالارتداع+

ادوليةالحدودفيمرحغاليستالخريطةهده

الإضيقيةأ!أسدواأقامنأ!سطىاإفريقياجمهوريةتعد

قليلةصماعاتوتوحد،مزارعونسكانهاومعظمانموا.

لإصريقياتالعاإقليماأ!اضيافيالبلادهدهوكانتأجلاد.با

أوبانجىإقليمتسمىكانتالتيأغرنسيةاالا!شوائية

،أم069عامفيمستقلةدوأسةوأصبحت.شاري

مددكبرىوتعد،نهريميناءوهيبانغيوعاصمتها

الوسو.إفريقيا

فيرسميةشخصيةأقوىاشئيسيعتبر.الحكمنظام

الرئيسالشعبدنتخب.أ!لممطىاإفريقياجمهوريةحكومة

الوزراءرئيسبتعيينالرثيسيقوم.سنواتستلفترة

البرلمانيسنالح!ص!ا.شؤونلتصمريف!الوزراءومجلصر

الشعبينتخب.الوطنيالمجلسويسميالبلادقوانين

ممتلفترةعضوا85آعدديبلغالذينالبرلمانأعضاء

.تمشوا

أصغالباالبلادسكاننصفحواليلعيش.السكان

المناطقفيأم()699نسمة)000.26.3عددهم

صيدعلىالوسطىإفريقيافيالريفيونويعتمد.الريفية

الحشراتوجمعالغذائيةالمحاصيلوزراعةالسمك

الأغنامايضاويربونلألحمرهما،الغذاءأصوفيرواليرقات

والدواجن.والخنازيروالخراف

إلىينشمونوه!أعسود،االإفريقي!!منالسكانمعظم

أكثرهاومن،عديدةأنحاتتتحدثعرقيةمجموعات

منهم%وه،نصارىالسكانمن%2وهاسمانقو.شيوعا

التقليدية.الإشريقيةالدياناتأتباعمنأجقيةوامسلمون

الوسطىإفريقياجمهوريةفيالسنكبارمعظمولايستطيع

تعليماالأطفالمن%04حوالييتلقىر.أحضابةواأ!قراءةا

بجمهوريةواحدةجامعةوتانويةمدارستوجدوابتدائيا،

الوسص!!.إفريقيا

الوسطىإفريقياجمهوريةمساحةتبلغ.السطح

حواليالهضبةارتفاعمتوسطويبلغ.2ك!ا849622

شرقيشمالفيالأرضوترتفعالبحر،سطحفوقم006

منأكثرإلىمإلكاميرونالغربيةحدودهاوعندالبلاد

البحر.سطحفوقأم037؟

موجزةحقائق

داحمط.:صمةالعا

اغردسية.اةالرسميةاللغة

الوسوإدريقياحمهوريةةالرسميالاسم

.2!-ا489226.المساحة

الكثافة،،نس!ة000620.3-م6691احس!صاداتقدير:السكان

حضر.%47والريففى53/التوريع2،حملكا!أشحاص5

م-1002الس!صالىتقدير-.61.5402أم-.759)إحصاء(

ريت،الماشية،اح!ت،القطناالموز،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

منتجات.اليام،السمسم،المطاط،احسوداياالفوأ!السحيل،

والده!.أطاسا:التعدين.الحاماصناعةاحت!:الغابات

فييقسمهاوررقاءوبيضاءوحفمراءصفراءأفقية!أحصوأ:العلم

الديالضوءإلىترمرصمراءتجمةوعليهأحمر،رأسيحصأا!سصأا

ا!لملاوالبيضاءوالزرقاءالحمراءالأأ!الىا:تد!ص،اسستق!ايير

ووحدته.للشعبوالأحمرالأحضرواالأصفرايرمربيمما،الهرنسي

الطر:،الصغرىالوحدةلمعرفة.اغرنكا-الأساسيةاالوحدةالنقود:

.النقود

صسرء*لاكالحولا!ا،ص!-؟3افه!لمحصئه!ي!ه!دلأأللا

لسحرادسماالسو!س

كارو----إفريقهـيالمص

و./بيحلررياحمهورلمحة؟!!إئيولياصبرلأ

أهمروصالوسطى/3!ى

ء3/3-الكاقا-ءكسا!كا!"

لمحصكا-صرائليرع3

نالسودا/،

راحا.لأ

شالاألع!اوع

؟بر-برلم

ولو01

لحو.ا

!!طبر

حج!-3كاصثسبزوا

لوبماالوطرىالولشاد011امسماد521

ءأبونجور!ي!!!ليرو

ف!انجاألاىش--مسره-
..1وو!حر-الو

دا!ك!ومراسرالوطمىس!لو

ندوالدا

دولالسالامسره

نمير!لدحا-5،طدثى!حورثوح!الىدواد-جحال

فحاوندير.+سا.لولوكاثلا-لالاموكا!المكغ

3لوار!فوص1وو؟اصالىيالحجا.

وبري.اء-ا-جمهور

.7با.-رللا.باف!ارلاعويما.ز*

د!-.او.افا

رنوإ-بيرعحممالادعى.بمموبولو/زكحما.سو.عمبر

توري.سللعج.موبايملوا!اتخولىلولدو

!ركادوص

علأ.-.الكولغو،،

*!لا!هـالكونغواطدةص

لممان!02+لسالأ.لممر!هـاكيتي

لممل0002004006009
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الرير.التجارىومركزهاالبلادمدنأكبرولانغى.أوبانجىنثرشاطئعندالتلالأحدع!تقعالوسطىإفريقياجمهوريةعاصمةبانغي

وتوجد.الوسطىإفريقياجمهوريةفيأنهارعدةتجري

شمالأيتدفقوهو،الشمالفيشارينهرروافدمعظم

تقسيماخطيفصل.بحيرةتشاد،ان!:تشاد.بحيرةنحو

جنوباتتدفقالتيوتلكشمالآ،تجريالتيالأنهاربينالمياه

نهرحوضإلىللبلادوالجنوبيةالومعطىالأجزاءمن

روافدالأنهارهذهومعظم(.الديمقراطية)الكونغوالكونغو

الأوبانجيويشكلالكونغو،بنهريلتقيالذيأوبانجىلنهر

تتمتعزائير.معالبلادحدودمعظممبومون!روافدوأحد

رئيسيةبصفةهذاويعودء،الشيبعضمعتدلبمناخالبلاد

تحصل.م725الحرارةدرجةمتوسطويبلغارتفاعها،إلى

وحواليالشمالفيسنوياالأمطارمنسم8.علىالبلاد

إلىيونيومنالأمطارموسحمويمتد.الجنوبفيسمأ06

تهطلالغربيالجنوبوفيالبلاد.أنحاءمعظمفيأكتوبر

.العامطوالكزيرةأمطار

منفذلهاليسالوسطىإفريقياجمهوريةالاقتعاد.

ومعظم،حديديةسككخطوطبهاتوجدولاالبحر،نحو

الإنتاجويتمثلالأمطار.موسمخلالسالكةغيرالطرق

للتصدير.المطاطومشتقاتوالقطنالبنفىبهاالزراعي

عددويربي.الوحيدةأضعدينيةاالصناعةالماستعدينويعد

ذبابةفيهاتوجدلاالتىالمناطقفىالماشيةالمزارعينمنقليل

الإفريقي.النوممرضالذبابةهذهوتنشر.تسيالتسي

توجد،الصناعةمجالوفي.ذبابةتسي،التسىانظر:

مصنعبينهامنالوسطىإفريقياجمهوريةفيمصائقليلة

للنسئ.

البواخروتستطيع،النقلخطوطأهمالأنهارتعد

إلىبانغيمنالعاممدارعلىأوبانجينهرعلىالإبحار

برازافيلمنالصادراتتنقلثمالكونغو،فيبرازافيل

مطاربانغيوفينوار.جوانتميناءإلىالحديديةبالسكك

.المدنمنوعددبامباريفيمطاراتوهناك،دولي

تاريخيةنبذة

القرنفيالأوروبيينمجيءقبلالسكانمعظمكان

.صغيرةمحليةمجتمعاتفىيعيشونالميلاديعشرالتاسع

الميلاديعشرالتاسعالقرنفيالرقيقتحارةأحدثت

،أم988عاموفي.المنطقةأنحاءمعظمفياضطرابا

الرقيق.تجارةلمراقبةبانغيخارجأماميامخفرافرنساأنشأت

ثم،شاري-أوبانجىإقليمأنشأت،أم498عاموفي

والكونغوبتشادألانيعرفبماام019عامفيألحقته

الفرنسية.الامشوائيةإفريقيالتكونوالجابون

فىمحليابرلمانافرنساأنشأتأم،469عاموفي

البرلمانفيالبلادالمنتخبونأعضاؤهويمثل،شاريأوبانجي
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الحكمعلىالبلادحصلت،أم589عاموفى.الفرنسي

الوسطى،إفريقيابجمهوريةعرفتحيثالداخليالذاتي

يربطتنطموهو،الفرنسيةالحماعةفيعضواوأصبحت

استقلالهاأصبلاداونالتحدودها.خارجبأقاليمهافرنسا

أغىأم959عاموفي.ام069أغسطسه!13فيالتام

فىللوزراءرئيسوأولالسياسيالزعيمابوجندا،بارثليمي

وخلفه.طائرةتحطمحادثفيمصرعهإفريقياجمهورية

أولم0691فيأصبحالذيداكو،ديفيدشقيقهابن

للبلاد.رئيس

حزبذاتدولةأم629عامفيالبلادأصبحت

سبعةلمدةرئيساداكوانتخبأم،649عاموفيواحد.

الجيشمنضباطأطاح،أم669عاموفى.أعوام

رئيسا.بوكاسابيدلجانالجيمققائدوأصبح،بحكومته

وفى.الحياةمدىرئيسالوكاساأصبحأم،729عاموفي

اسموغيرإصبراطورانفسهبوكاساتوج،ام769عام

،م9791عامكطو.الوسطىإفريقياإمبراطوريةإلىالبلاد

مرةرئيساداكووأعادوالبوكاسا،داكومؤيدوأطاح

إفريقياجمهوريةإلىالبلاداسمتغييرأيضاوأعيد.أخرى

المنفىفيليعي!شبوكاساذهب،ذلكإثروعلى،الوسطى

متعددةدولةالبلادأصبحتأم،819عاموفيبفرنسا.

ممبتمبروفى.رئيساداكووانتخب،أخرىمرةالأحزاب

بداكوثانيةمرةالجيشمنضباطأطاحام،819

العسكريةالحكومةوحظرت،الحكمعلىوا!متولوا

،أم299عاموفى.السيامسيةالأحزابجميعالجديدة

عاموفى.أسسياسيةاالأحزابعنالح!الحكومةرفعت

فيلكسوأصئأنجىرئاسيةانتخاباتأجريتام،399

للبلاد.رئيساباتاسي

إفريقياجمهوريةإلىبوكاساعاد،أم869عامفي

عديدةجرائمبارتكاباتهمتهالحكومةولكنالوصعطى

عاموفي.والتعذيبالقتلذلكفيبما،حكمهفترةخلال

بالاختلاسبوكاساالمحاكماإحدىأدانت،أم879

،بالإعدامعليهوحكم،القتلأعمالمنالعديدفيوالتورط

فيولكن،استئنافهورفضالإدانةقرارضدبوكاساامشألف

وأفرج،الحياةمدىالسجنإلىالحكمخففام879عام

.أم399عامعنه

بانغى.نهربمأوبانجي،أيضا:انظر

عملتلريةاخويةجمعيةيرويدريولدأ!ريكالر

جنوبفيبالأفريكانيةالناطق!تالبيضمصالحتعزيزعلى

الجمعيةشكلتوقد.اللغةالافريكانية،انظر:إفريقيا.

بصا!حمتحتأم819عامجوهانسبرجفيالأخوية

القوميالوعينشرإلىتهدفوكانت.الفتيةإفريقيا

غيرام،129عاموفيالأفريكانيين.بينالثقافيةوالوحدة

الأعضاءوكانبرويدربوندأفريكانرإلىاسمهالتنظيما

سريةخلاياإلىللانضمامالحصوصوجهعلى،يدعون

.صغيرة

أتحادالأخويةالجمعيةأنشأت،أم929عامفي

منظماتعلىالاتحادوسيطر.الأدري!صانيةالثقافيةالمنظمات

القرنمنالأربعينياتوخلال.لالأفري!صانيينحاصةعديدة

مهنية،نقاباتفيالعماللتنظيمالاتحادسعى،العشرين

التجاريةالاعمالدعمعلىالأفري!!انيينكافةولتشجيع

الأخويةالجمعيةرفضت،أم349عاموفى.ال!فريكانية

ذلك،منوالمتحد.وبدلأأ!طنياالحزب!!توحيدفكرة

الجمعيةعفموبزعامةالمطهرالوطنيالحزبساندت

إلىيهدفمالانحزبوكان..مالاند.فال!خوية

جمهوريةامستحداثوإلىأسدولة،اعلىالأفري!صاني!تاسيطرة

للشعبحزبانفسهيعدالحزبكانإفريقيا.جنوب

الوحدةنموذجعلىالجمعيةركزت.كماالأفري!صانىا

الحزبلتأييدالأفريكانيينأصواتوحشدت،الأفريكانية

.ام489عامالسلطةتوليهعلىوساعدت،الوطنى

الوحدةانقسمت،العشرينالقرنثمانينياتوخلال

والاجتماعي.السياسيالإصلاحموضوعحولالأفري!صانية

الجناحبمساندةالأخويةالجمعيةقامت،العموموعلى

السياسينفوذهاأنإلا،الوطنىالحزبفياللإصلاحي

.تضاءل

منالأفريكانيةاللغةتطورت.اللغة،الأثريكائية

أولوهمإفريقيا،بجنوبالهولنديينالمستوطنينكلام

أوالممطفيالأوروبيينمنالبلادتلكإلىهاجرمن

مهاجرونتزوجوقد.الميلاديالسائكلشرالقرن

أوروبيةدولمنمستوطنينمنعديدونهولنديون

وبمرور.وألمانيافرنسامنرئيسيةوبصورة،أخرى

يعرفماإلىتدريجياسلالاتهملغةتطورتالسنين

لجنوبالرلممميتيناللغتينإحدىوهي.بالأفريكانية

إفريقيا.

وذلك،هولنديةلهجةالأفريكانيةاعتبارالإمكانوفى

أيضا.الأفريكانيةفهميم!صهمبالهولنديةالناطقينلأن

الفرعإلىتنتميالأفريكانيةاللغةفإن،للهولنديةوكتنوع

يمكنأنهبيد.الأوروبية-الهنديةاللغاتأسرةمنالجرمانى

صيغالهالأنوذلك،منفصلةكلغةالأفريكانيةتصنيف

وثائقفيوتستخدمالمدأرس،فىتدرسفصحىلغوية

أعمالأإفريقياجنوبكتابأنتجكما.الرسميةالحكومة

الأفريكانية.لاللغةأدبية

.باري،هيرتزوجإفريقيابمجنوب:أيضاانظر
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قيمة.زيوتاتنتجالأ!سنتينشجرأوراق

إفريقيا.جنوب)الأفريكان(،البويرانظر:.الأ!ريكاليون

)المعتقدات(.القديمةفارس،الزرادشتيةانظر:أ!سثا.

وفي.ذكيةروائحيعصالنباتاتمننوعالألمحسئتين

025منكاملةمجموعةعلىيطلقالاسمفإن،الغالب

الأفسنتينشجيراتمعظموتنمو.الختلفةالنباتاتمننوعا

الجافة.المناطقفيوتكثرالشماليالنصففي

نباتالتجاريةالناحيةمنأهميةالأفسنتينأنواعأكثر

إفريقيا.وشماليأوروبافيينمومستديم

الأدويةفيجوهريازيتاالأفسنتينمنالنوعهذاويوفر

منالقويةالأنواعأحدصناعةفيالماضيفيواستخدم

الخمور.

مجوورتالمسمىالشائعالأفسنتينالأوروبيونويزرع

منكثيرةأنواغوهناك.التداويولأغرأضللتتبيل

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيالأفسنتينشجيرات

أهلإلىرسالةأهل.إلىرسالةأفسيوس،

رسالةوهيالجديد،العهدمنالعاشرالكتابهىأفسيوس

يشككونالباحثينمنالعديدأنإلا،بولسالحواريمن

ويعتقدونفعلا،الرسالةهذهتجطقدبولسكانإذافيما

كتبهاقدبو!كانوإذا.باس!هكتبهابولسأتباعأحدأن

فيذلككانربما،السجنفيمكوثهخلالهذافعلفإنه

الرسالةمنالأولالجزءيصف.م06سنةحواليفيروما

نأهوالأملهذا.النصارىكلإليهيدعوالذيالأمل

ووفقا.والكنيسةباللهإيمانهمفياللهمخلوقاتكلتتحد

أفسيوسكنيسةإلىالرسالةوجهت،النصرانيللمعتقد

القديمةالن!خأنإلابتركياحاليايعرففيماتقعالتي

بعضويعتقداخر.مكانأيولاأفسيوسلاتذكرللرسالة

بدونالكنائسمنلعددأرسلتربماالرمعالةأنالباحثين

العنوانبوضعالرسالةقارئيقوملكيعليها،عنوانوضع

.يراهحسبماالمناسب

إدىأسند،معربمضارعفعلكلالخمسةالأ!ال

أفعالآوسميتمخاطبةياءأو،جماعةواوأو،اثنينألف

،تفعلان،يفعلان)صورخمسعلىتأتيلأنهاخمسة

الأمثلةأوالأبنيةوتسمى(،تفعلين،تفعلون،يفعلون

علاماتفيتتفقلأنهابمالوصفبهذاخصت.الخمسة

وتنصب،النونبثبوتترفعفهيتعتريها،التيالإعراب

لمهمونحو:بالوعد.تفيانأنتمانحو:بحذفها،وتحزم

شيئا.تصنعىلنأنتونحو:،رذيلةيقترفوا

التقاءعندصرفيلسببالخمسةالأفعالنونوتحذف

التوكيدبنوناكدالأفعالهذهمنفعلكلفي،الساكنين

لمهناالتوكيدونون.أوطانكمشأنلترفعنواللهنحو:

أصللأنمبنيا،معهاالفعليعدلا،ولذلكالفعلتباشر

،الأمثاللتواليالرفعنونفحذفتن(نترفعون))ترفعن(

واوفحذفالتوكيد،ونونالجماعةوأو:ساكنانفالتقى

الضمةعلىوأبقي.الساكنينالتقاءمنللتخلصالجماعة

مضارع)ترفعن(فالفعل.المحذوفالجماعةواوعلىللدلالة

وواو،الأمثاللتواليالمحذوفةالنونرفعهوعلامةمرفوع

السكونعلىمبنيضميرالساكنينلالتقاءالمحذوفةالجماعة

الفتحعلىمبنيحرفالتوكيدونون،فاعلرفعمحلفى

اللإعراب.منلهلامحل

.الإعراب:أيضاانظر

(.التفضيل)اسمالمشتقاتانظر:.الثفضدلأفعل

ومنذ.ضخمخرافيبحريحيواناليحراكعوان

ضخمةكائناتعنخرافاتالناسمنكثيريتداولالقدبم،

وذيلفرس)جسمالقرنوأحاديوالتنينالبحرأفعوانمثل

لمولكنالبحر،أفعوأنرؤيتهمالشهودبعضوذكرأسد(.

يوجدولم،بالأفعىالشبيهالحيوانهذاعلىالقبضأبدايتم

الشاطئ.علىملقى

منمجموعةالبحرأفعوانيكونأنالمحتملومن

البحرطحالبمنطافيةكتلةأوالقافزةالبحرخنازير

خطأاعتقدالتىالأخرىالبحريةالحيواناتومن.الضخمة

والأسماك،الضخمةالأنقليعساتالبحر،أفعوانأنها
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أ!مخمة.االبحريةوالحباراتالقرشوأسماكالمجدافية

حيوانسلالةمنالبحرأشعوانأنأمحلماءابعضويعتقد

ل!هـياأفعوانانسلوخوحشيعدو.التاريخقبلوجد

أجحيراتاإحدىشيعاش!أنهألمفترضامنضحهيرا

أ!مورابعضأخذتولقد.السادسالقرنمنذالأسكتلندية

دلي!!إلىاصوصلاآأصمأممنر،المزعومالوحشتظهرالتي

.وجودهعلىحاصعما

وح!ش.،نسلوخ:أيضاانظر

لحية.ا:نظرا0لألمحعىا

عي3دجيمااورأحامةاالأفاعياإحدىالجرسيلأالألمحعى

به!ذرديلخا،ض!ةمؤفيجرسأئها.الغربيالكرةنصف

تحدثا،فقدمدأ!كوأ!رية!،الهافتفسحالأعداء

لدغقب!!بأجراصعهاأ،حيان1بعضفيصوتاالجرمحيةالأفعى

منهاويوجد.أحسامةاالأفاعيمننووالجرسية.الفريسة

جسوبيب!تماأ!اقعةاالأماحشفيوتعيشنوعا.ثلاث!تنحو

االأقافييعيشمنهاحبرالأاأ!دداو،الأرجنتينوكندا

الم!سسيك.شمافيرالمتحدةأ!لاياتاغربيجنوبالجافة

أمري!ظ.جنوبيمنكبيرجزءفيالأنواعبعضمنهاووجد

هياكتيبأجراسهاالجرمسيةعلىالتعرفالسهلومن

بعضخالجواربعضامثبتمفرغةقرنيةقطعمجموعة

تتصهـكالجرسيةالأفعىاتمشيشح!!.الذي!!آخرفيالآخر،

منأضهـىأكواهناكومجلجلا.صوتامحدثةأجراسها

الأفاعياول!تبينهايحلطماغالباأضيا-السامةغيرالأفاعي

سيرهاأثناءفيبذيلهاأصواتاالاحرىهيتحدث-الجر!مية

بالنظرةلكن.الجافةأضباتاوأوراث،الحشائشعلى

منهما.نوعك!!نحددنستلإ%نأضوع!ت،الحلاالفاحصمة

الصموتعنهايصدرحيندائماذيل!ترفعالجر!حيةفالأفعى

فوقذيلهاتحركفإدهاالسامةغيرالأفعىاأما.المجلج!

الخلفوإليالأماماإلىالجافةالشجروأوراقالحشاثش

أ،جراس.1نتيجةلاالاحتكاكنتيجةالصوتعنهافيصدر

فمن.الجر!عيةالأشاعيامنوصغيرةكبيرةأنواعوهناك

جنوبفىوتعيشالظهر،ا!لينةالأفعىالحبيرةالأهشاعي

الجر!ميةالأفاعيأضخمهيو.المتحدةالولاياتشمرقي

الملعينةاسمهاا!ضسبتوقدأطولها.تكنل!!ان،أصسامةا

محددة(معينش!س!ث)علىبلوريةقطعوجودبسببالظهر

أظهراالمعينةالأفعىوهذهجسمها.تغطيالأصفراباللون

الجر!حيةالأفاعيصتوقلي!.مترينعلىطوأ!ايزيدمانادرا

ذلك.علىطولهيزيدال!خرى

الجرسية،الأفاعيامنأ!كمغيرةاالأنواعامنالعديدوهناك

وأالقرنيةالأفاعياأماا.6.علىعادةطولهالايزيد

الجرسيةالأفعىمنشائعةأنواع

المناطقفيفتوجدالحركةجانبيةالجرسيةكدريةأ!حوا

ذاتالجرلمميةالأفعىالمجموعةهذهإلىوتنتمى.أصحراويةا

منأقصروهماالقرميةالجر!سيةالأفعىواالمرتفعا!لأنف

فىتعيم!)التيالظهرالمعينةالأفاعيوإنات.أسقرنيةاالأفعىا

المحيطشماليوأفاعيالجرسيةالغابةوأفاعي(الشرقيةالمناطة!

ثلاثوعمرهاإلاللتزاوجقاللةتصبحلاالجر!ميةالهادئ

.سنواتثلاتأوسنت!تك!!تلدذلكلعدوهي،سنوات

تلدالجرسيةالأفاعيوكل،عادةأ!حي!افيالأفاعيوتولد

حديثاالمولودةالجرسيةوالأفاعيبيضا،ولاتضعالصغار

أنهاكمامساعدةدونالحاصةلشؤونهاتعىأنتستطيع

إلالايعرفونالأحياءءعلطومازال.مؤلمةأررغاتتلدغ

الناسبعض.الجرلمميةا!لأفاعيأ!اسعةاالحياةمنالمادرأغلماا

القطعبعددالجرسيةالحيةعمرتحديدرزيستصع!!أنهمايدعون

اثنتينبينماأنيعتبرونحيثذيلهاصىالموجودةالأجراسأوا

كلعندأوعامكلتظهرالأجراساأوالقطعتلكمنوأربع

تلالثمنعشريتجمعحينأحصحلدها.الأفعىتغيرمرة

القطعتلكوتشبه.أضساقطافيتبدأالأفعىديلعلىالقطع

اللاخرشوقمنهاواحدك!طالمثبتالمفرغةالحواتمالأجرالراأو

جزئيا.تثبيتايجاورهأسذيا

جرسوكلواحد،صغيرجرسلهاأصغيرةاوالأفعى

نضجيكتملأنإلىسالقه،منقليلاأكبريكونيستجد
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02"منيتكونالديالعظميظهرهاتبينبالوسطوالصورة.الشمعلىيساعدهااليمنىالصورةفيكمامشقوقلسانلهاالجرسيةالأفعى

الحركة.سهلةالمتشابكةالأجزاءمنمجموعةوهوذيلها،علىالموجودالحرستظهواليسرىوالصورة.متحركمفصل

وتتغذى.الحجممتساويةالأجراسكلفتصبحالأفعى

والقليل،الحيواناتوصغاربالطيورالجرسيةالأفاعيمعظم

الأفاعىولهذه.والزواحفالبرمائيةالحيواناتيأكلمنها

الأخرىوالحيواناتالقوارضتأكلإنهاحيثفائدة

ذاتالأفاعيأنواعوأخطر.الزراعيةبالمحاصيلالضارة

وينبغي،كبيرةأجراسهاتكونالتيتلكالأجراس

اللدغقبلجرساتحدثأوتجلجللالأنهامنهاالاحترالر

خلالمنسمهاالجرسيةالأفاعيوتقذف.المهاجمةأو

ويتكون.العلويفكهافىمثبتينطويلينمفرغيننابين

موجودةمنهماغدةكلالعلويبالفكغدتينفىالسم

استخدأمعدمحالةوفي.الأفعىعينيمنعينكلبجوار

فمفىالخلفإلىمنهمانابكليطوى،اللدغفيالنابين

نابيهافإنغاضبةالجرسيةالأفاعيتتحفزوحين،الأفعى

.يكونماأوسعفاهاوتفغرينتصبان

الثعابينمنمجموعةمنواحدةالساطالأ!عى

فيالمجوفةالطويلةالأنيابمنزوجالسامةوللأفعى.السامة

عميقتجويفالسامةالأفاعيمنوللعديد.العلويالفك

منوأكثروأمامها.العينمنقليلاأدنى،الرأسجانبعلى

بهاالتيالأفعىوتسمى.تجويفلهاالسامةالأفاعينصف

وأالتجويفذاتالسامةالأفعىالتجويفذلكمثل

ذلكمثلبهاليحه!التيوالأفعى.السامةالحضريةالأفعى

حقيقية.سامةأفعىتسمىالتجويف

إفريقيامنكلنيالحقيقيةالسامةالأفاعيتعيعق

الأفعىتعيش.كماالشرقيةالهندوجزروآسياوأوروبا

الشرقيةالهندوجزرالأمريكتينفيالتجويفذاتالسامة

001كلومنالفولجا.نهرمنالأدنىالشرقفيوأوروبا

سامة.أفاعثمانينحوهناك،ثعبان

ثم،خاصةغددفيالسامةالأفاعيسمويتكون

بمثلالضحيةجسمداخلإلىالأنيابذلكبعدتحمله

الأفاعيوجميع.المصلالإبرةبهاتحقنالتىالطريقة

الأنواعلكن،الإنسانعلىخوةتكونأنيمكنالسامة

الأنواعوبعضبلدغتها.إنساناماتقتلنادرامنهاالصغيرة

إذاإلاولاتلدغمؤذيةغيرالضخمةالسامةالأفاعيمن

.أثيرت

ولها،العنقمنبكتيرأعرضرأسالسامةوللأفاعي

هذالهاالثعابينمعظمولأن.القططعيونمثلعيون

الجسمذاتالسامةالأفاعىمعرفةلايمكنلذلك،الشكل

القصير.والذيلالمكتنز

التجويفأننجد،التجويفذاتالسامةالأفعىوفي

وهذامتطور.عصببوساطةبالدماغموصولالوجهي

السامةالأفعىيساعدمماللحرارةجداحساسالعصب

الحار.الدمذاتفريستهامكانتحديدعلسالتجويفذات

بينالسامالوحيدالنوعهيالعاديةالسامةوالأفعى

أنواعوهناك.الشماليةوأوروبابريطانيافىالزواحف

السامةرومميلأفعىتعيش.متحركانطويلاننابانا!االسامةالأفعى

الشرقية.الهندوجزرآمميالي

!
!
ي

!ىكاوو
كاتنحي

!
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الجابونأفعىهى،العاديةالسامةالأفاعيمنأخرى

آسيافيروسيلوأفعىالإفريقية)الاربد(النافثةوالأفعى

الحقيقيةالسامةالأفاعىومعظم.الشرقيةالهندوجزر

صغارها.تحمل

الجرسيةالأفعىعليالتجويفذاتالأفاعيتشتمل

وسيدة،الارجنتينإلىكنداجنوبمابينتعيشالتي

الامستوائية.أمريكافيتعيشالتى،والسنان،الأدغال

!تالتيالوحيدةهيالأدغالسيدةالأفعىأنوالواقع

صغارها.تحملفهي،الأخرياتأما،البيض

ثعاب!!أنواعأكثرعدىيطدة!اسماالسجاديةالألمحعى

الأفاعيبعضوتنمو.أستراليافيوانتشاراشيوعاالأصلة

لابعضهاطولأنحينفيم،5.3طولإلىالسجادية

الساحليةالغاباتفىالثعابينهذهوتعي!.م2،ءيتجاوز

سواء.حدعلىالداخليةالصحارىفيأو،الكثيفةالمطيرة

السجاديةالأفاعيفإن،الأخرىالأصلةأنواعومثل

منالبيضحضانةفيالإناثوتسهمبياضةحيوانات

ولهذه.يفقسحتىالبيضحولبأجسامهاالالتفافخلال

الأطواقامنمتغيرم!ط،الظلالمتعددبنيلونالثعا!ت

هذهوتقتاتسوداء.حوافذاتوبقعلونا،الأخفالبنية

اسماا/لألماسىأضعمانوا.ا!غيرةأالثدييةالحيواناتالأفاعي

باسمعادةتعرفالسجاديةالأفاعيمنلنوعمحلي

الألمالمسية.الأصلة

-،د-صيرء!ئح!!زو-ء-.ى،تر/3!-*!،و؟!!3؟ئي!!:"!-عص*-؟تن

.المطيرةعاباتهاو!يأسترالياصحاريفيقعيمقالسجاديهةالأفعى

شماليفيالاستوائيةالأقالي!افيتعيشسامةكبيرةأفعىالسنانأفعى

أمريكا.وحوي

وأشدهاالسامةالأفاعىأنواعأكبرمناثنألمحعى

ولهاالاستوإئية،أمريكاوجنوبىشمالىفيتعيعقفتكا.

لونذاتبقعجسمهاوتغطي،الملمسمخمليةحراشف

.الصفرةإلىمائلةالحلقومنطقة.رماديأوصارخبني

والجافة،الرطبةالأماكنمنكلفيأصسناناأفعىوتعي!ق

بالطورتتغذىوهي.الاريافوفيالغاباتشفى

يزيدمايفقس،الواحدةالحضنةوفي.اصغيرةاوالحيوانات

ماالصغيرةالأفعىطولويبلغ،صغيرةأفعى06على

مكتملةأنيابلهايكونالميلاد،وعند،لممم03يقارب

والأفعى،بغتةتهاجمالسنانوأفعى،سامةوعضتهاالنمو

.م5.2طولهايبلغقدالنموالم!صتملة

السامة.الأفعى:أيضاانظر

الثعابينأنواعمنكثيرعلىيطلقاسمالصلألمحعى

سامالثعابينتلكوبعض.العالممنمختلفةأجزاءفى

وهى،الأوروبيةالسامةالأفعىلاسمعامبوحهتعرفالمولأفعى

بريطانيا.فيالسامالوحيدالثعماد
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للسمالنافثةالضخمةالأفعىوهناكمنه،لاضرروالاض

علاماتجسمهاعلىمميتثعبانوهيبإفريقيا)الأربد(

أفعىأماأنيابها.وطولجسمهابسمكوتتميز،واضحة

للكوبرا.وينتميخطر،ثعبانفهىبأمعترالياالموت

فيالخنزيريالأنفذاتالضارةغيرالثعابينوتعسمى

هذهجاءتوقدالنافحة،الأفاعيالمتحدةالولايات

بسطوهىالأفاعيهذهتتبعهاالتىالعادةمنالتسمية

لأيتتعرضعندماهسهسةوإطلاقالأماميةأجزائها

إزعاخ.

لحية.ا:أيضانظرا

التيالأفاعيمدكاتأجناسمنواحدةاللينألمحعى

لأنالاسمهذاعليهاأطلق.الشماليةأمريكاتستوطن

غيرالأبقار،مناللبنتمتصأنهايحسبونكانواالمزارعين

مناللبنتمتصلاالأفاعيأنالانيدركونالعلماءأن

وجدتهإناللبنتشربأنيمكنأفعىأيولكنالأبقار.

أجناسوتوجدالماء.علىيحتويلأنهوذلكدلو،فى

الشرقيةاللبنأفعىأشهرها،اللبنأفعىمنعديدةفرعية

-الأخرىالأفاعىملكاتشأنشأنها-تتغذىالتى

تترددماوغالبا.الفئرانمثل،الضارةوالقوارضبالسحالي

التيالقوارضلصيدالغلالحظائرعلىالأفاعىهذه

بها.تعشش

واحد،مترإلىالشرقيةاللبنأفعىطوليصلأنويمكن

إلىالأخرىالأفاعىملكاتبعضأطوالتصلحينفي

وجانبيهاظهرهاتغطي،اللونرماديةاللبنوأفعى.مترين

أفاعيوتختلف.اللونداكنةحوافتحدها،كستنائيةبقع

منوجنوبهاالمتحدةالولاياتغربفىالموجودةاللبن

الجلد.وشكلالحجمحيث

الشمالية.أمريكافيسامةحياتعدةمنواحدةالسامةالماءأفعى

اكسشنقعاتفيالماءصلأيضاتسمىالتيالسامةالماءأفعىوتعيش

الجنوبية.والروافد

يصفىتعيش!امةأهـحىاووطاولءأص

السامالثعبانأيضاوتسمى،الأمريكيةالمتحدةالولايات

كلعلىحفرةأوتجويفالسامةالماءولأفعىالماء.وصل

ذلكمنأسفلأوالأنفوفتحةالعينبينرأسهامنجانب

مثلعريضرألرالمؤذيةغيرالماءثعابينمنوللعديدقليلا.

التجويف.ينقصهاجميعأأنهاغير،السامةالماءأفعى

إلىالنموالمكتملةالسامةالماءأفعىطولويصل

.ام5،منأكثرإلىيصلبعضهاطولأنرغمسما50

جسمها.حولعريضةسودأءعلاماتلهامايكونوعادة

بما،الحيواناتمنكبيرةبمجموعةالسامةالماءأفعىوتتغذى

الحيواناتمنوالثديياتواسممكالضفادعذلكفي

الصيف.فيالسامةالماءأفعىصغاروتولدوالطيور.

مىكاناللبنأفعى

اللننتمتصأنهاالمعتقد

الألقار.من
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الأماكنافىالسامةالماءأفعىمشاهدةيمكنماعادةو

والحداول،الأنهاراعندالمتجمعةالسبخةالمياهوفي،المائية

السبخة.البحيراتشعواطىءعلىمشاهدتهايمكنكما

ولدغة.أصممامةاالماءأفعىتفاديأمكنناذلكعرفناوإذا

فيأ!شاةافيوتتسببالخطورةشديدةالسامةالماءأفعى

.ال!حيانبعض

يتهددهاعندماإنهإذالماءص!أيضاالحيةهذهتسمى

إلىبرأسخاللقىعندماذاكرتحذير،إشعارةتعطيخو،

.آالخصصهأأصبيخماءاأ!شانهاوتبرزالخلف

السامة.الأفعى،الحيةأيضا:انظر

منأنواععدةعدىيطدقا!مالمرجائيةالألمحعى

الغرليالحرةنصف!فيالتشالهالشديدةأصمعامةاالأفاعي

الم!صعسيكوفيأطتحدةاالولاياتجنوبفيتوجدحيث

وللأفاعي.الا!متوائيأمريكاوحنوبالوسطىوأمريكا

براقة.ألوانذاتوأجسامكليلةصغيرةرؤوسالمرجانية

بفاعليةاتهالاوهيحدا.سامةالمرجانيةالأفاعيوا

إذاةخص!إهىو.تلدأنهاإلاالأخرىالسامةالأفاعي

صلاتآمنهىو.كهاإمساحاولأوعليهاأحدداس

ا،لأفاعي.

تحاوأ!ايخاالحيواناتالبراقةالمرجانيةال!فعىألوانوتنبه

عمدماأضهار،اشيو.سامةبأنهامثلا،كالطيورافتراسها،

عندماافتراسهايحاوأ!حيوانأييحاف،الأفعىترتاح

الحمتمائ!يقوسطفيالبراقةألوانهامنوجودهايكتشف

التمويهفيشكلهامنالأفعىهذهتستفيدحما.والتربة

وفيليلانشطةتكونعندماأ!انهاأخطوصأتختفيحيث

الغس!ت.ساعات

05بينالشرقيةالمرجانيةالأفعىطوأ!ويتراوح

المتحدةالولاياتشرقيحنوبشوتعيعشبمسمأ.و.

خطوطجسدهاعلىوتوجد،الم!صسيكشمالأقصىوفي

ويوجد،دقيقةصفراءخطوطبيخهاعريضةحمراءوسوداء

أسودخطيليهعريضأصفرخصأدالأسوافمدارراء

المرجانيةالأفعىالسامةغيرالأفاعىابعضرتشبهو.عريض!

الحمراءالخطوطأنهوبينهماأغرقاو،الأأ!انواإثالحتح!في

تتداخلحينفيالمرجانيةالأفعىصيتتوالىوالصفراء

السامة.غيرالأفاعيفىأسسوداءاوالحمراءالخطوط

الأريزونيةأوالغربيةالمرجانيةالأفعىطوأ!ويبلغ

المتحدةالولاياتغربيجنوبفيوتعيشسما.45حوالي

أبيضخطووراءهأسودفمأيضاولها،المكسيكوشمال

أحمر.خصأيليهأصفرأو

طولهافيبلغالجنوبيةالأمريكيةالمرجانيةالأفعىأما

وتغطي.اللاستوائيةالجنوبيةأمري!!افيل!ضردحدزتوأم،2

قرمزيةحلقاتبينهاتفصلقانيةحىهـاءائردرحسدحعا

اللونمندقيقتانحلقتانقرمزيةدائرة!!وفي.داكنة

وملساء.دراقةحراشفالجسمويعطي.اغاغاالأصفرا

وآخرأسودخطووراءهأحمر،الأفعىهذهرأسومقدمة

عريض.أحمر

المرحانية.الأ!اعيأنواعمعفمأتميزاقيالألوادوهيوالأححرالأصفراوالأسودالاعتياديةالألوادا!يهاوتظهرالوسطىأ!!ي!!اسمرجانيةأفعى
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الشريف.مزارممنطقة،الأررقاللونذواللسجدهداشيدأفعاسشاد.فىالحياةمناحيشتىفيعظيماأثرذوالإسلام

أفغانستانجمهورية

الغربيالجنوبيالقسمفىتقعإس!ميةدولةأ!غافسطان

وصحارى،عاليةجبليةسلاسلوتضمآمميا،قارةمن

أفغانستانأنغير،متموجةوسهولأخصبةوأوديةشاسعة

تركمانستانالشمالمنويحدها.بحريةشواطئلاتمتلك

منالشعبيةالصينوتحاذيها،وأوزبكستانوطاجكستان

والجنوبيةالشرقيةحدودهاوعلى.الشرقيالشمالأقصى

جمهوريةتقعالغربيةحدودهاوعلى،باكستانتجاورها

ال!سلامية.إيران

.المتطورةغيرالدولإحدىأفغانستانجمهوريةوتعد

نإحيث،الزراعةقطاعفيتعملالعاملةقواهافمعظم

القديمةالمحليةالزراعةأدواتيستخدمونلايزالونمعظمهم

.الأرضزراعةفىالتقليديةالطرقويتبعون

مناطقفييتجولونبدوأشباهأفغانستانسكانوبعض

معهممصطحبينالصيففصلخلالالعشبيةالمراعى

.الأرضفلاحةفىالسنةبقيةويقضون،الماشيةقطعان

فىمدينةأكبروتعد،أفغانستانعاصمةهىوكابول

وهنالك.أفغانستانشرقيفىكابولنهرعلىوتقعالبلاد،

وهراتالبلادشرقيجنوبفيقندهارمنهاأخرىمدن

.الغربأقصىفي

الدينأفغانستانجمهوريةسكانمعظمويعتنق

عشرينحواليمنأفغانستانسكانويتألف.الإسلامي

إلىالمجموعاتتلكمعظمتنقسمحيث،عرقيةمجموعة

بهاالخاصةلغتهاعرقيةمجموعةولكل.مختلفةقبائل

المميز.الحضاريونمطها

فمنذ.ألاضطراباتمنطويلتاريخولأفغانستان

عديدةأخرىوأموالمغولوالإغريقالفرسغزا،القدم

التدخلاتمنأفغانستانعانتالحالىالزمنوفيأراضيها.

السوفييتيوالاتحادبريطانياقبلمنوخصوصاالأجنبية

علىالمريرالصراعنتيجةأفغانستانمزقتوقد)سابقا(.

التمردالصراعاتتلكأججتكماالبلاد،داخلالسلطة

السياسية.والاغتيالاتالقبلي

الحكمنظام

رئيص!أفغانستانفيالحكومةيرأس.الوطنيةالحكومة

الانقلابقادةشكلهعسكريمجلمرقبلمنانتخابهيتم
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رئيسالجمهوريةرئيسويعين.السابقبالحكمأطاحالذي

السلطةوتمثل.حكومتهأعضاءيعينبدورهوالذيالوزراء،

مجلسفىممثلةالوطنيةالجمعيةأفغانستانفىالتشريعية

السابقفيالبلادقادةواتبع.الأعيانومجلسالنواب

الاتحادسساندوقد.شيوعيةمبادئذأتاشتراكيةسياسات

هذهلأفغانستانالمجاورالسابقالشيوعيالبلدالسوفييتى

وعسكرية.ماليةبمساعداتالأفغانيةالحكومات

منكبيرةأعداددخلتأم،89و.9791عاميوبين

مساندةبهدفأفغانستانأراضيإلىالسوفييتيةالقوات

وقدالبلاد.هلمبنحربهافىانذاكالشيوعيةالحكومة

سنةالأفغانيةالأراضيمنالسوفييتيةالقواتانسحبت

.مستمرةمازالتالأهليةالحربأنغير،أم989

إقليما،31إلىأفغانستانتنقسم.المحليةالحكومة

ك!!ويرأس،ونواحمقاطعاتإلىمقسمةبدورهاوهذه

أصثوري.االمجلستعيينهعلىيصادتحاكممنهاواحدة

ألمجل!رفيأجلادباالقضائيالنقاميتمثل.المحاكم

الختلفة.المحاكممنإليهتصلقضايافيينظرالذيالأعلى

فإنولهذا،الإسلاميةالشريعةمنمستمدةكلهاوالقوابن

يكتفيلاوالدستور.تعاطيهاأوالخموربيعيحرمالقانون

نأيضيفوإنماالدولةدينهوالإسلامأنعلىبالنص

الحنفي.المذهبهومذهبها

قرابةعلىأفغانستانجيشيشتمل.المسلحةالقوات

حديثةجويةقوةأفغانستانفيويوجدجندي000.03

موجزةحقائق

كابول:العاعحمة

والداريةالبوثتو:الرسميةاللغات

الغر!إلىالمترقم!ةمسافةأبعد2،كم522652:المساحة

كم.1لأ.21الحنو!إلىالتممالوم!أك!،032

أدنىالبحر.سطحفوقم،4857-لوشاك-ارتفاعأعلى:الارتفاع

أسحر.اسطحمستوىلوقم005-سستانحوص-ارتفاع

13:الكثافة،سمة91لأ4!000.4-أم169عامتقدير:السكان

سكاردعد.ح!حر%81،ريص%28:لتوزيعا،2كماسمة

عددسهممة،أءلأ358/551أم97!إحصاءحسبأفغانستاد

سحمة.،337.22،،،م1002المتوبهسةالس!طر

الحور،،الذرة،أعواكهاالقط!،التعير،:الزراعية:الرئيسةالمنتجات

اطحوماالحلود،،الصوف،الحضراوات،القمحالأرر،

الأحديةأحسحاد،ا،العذائيةالمعلمات،الإيحمممت:الصناعيةاءالحص

والعازممةال!صوالأححارالفحم:اللعادن.السميحيةالألبسةالحلدية

الطبيم.

الوطى(.)النثيد!يليسورود:الوطنيالنشيد

انظر:أ!كمغرى،االوحدةلمعرفة.أفغانيالأساسيةالوحدة:العملة

لنقودا

بيرحاداتاقضاتعكسمدنها،كبرىأشعادستانعاصمةكابول

تطلالتيالتقليديةالمساكناصورةاهذهليتظهر.والحديتاغديما

المديمة.تمبرسطالتيالعصريةالممطقةع!

باللودمستطيلاتثلاثةمنأفعانستاداش!صنأفغان!انرموز

الذهمى.باللونالنبالةلتحعارويتوسطهالأسود،واالأليصواالأحضرا

التوحيدوكلمةأكبرلم"!"اللهعبارةاليمينإلىالموحودا،الالتحعاريحمل

".اللهرمولمحمداللهإلاإلهلم!لا

إيرالىلهتحيطآسيا.منالغربيالجنوبفييقعقوأفغانسمتان

وباكستالى.والصينوأوربكستانوطاحكستالىوتركمانستاد

لهوسياموألحرآرادكازاخسنان!حصح!اشماأل

!عمالكستاأحستاكاا054

ى.ر.-سمالا

لأ-لى.-

!طا.الصلرر

اؤإيرانافغانسدان

كرصأطباكستانليبال

آ-إ----------كا-7ص---77------ص-------السرطالىمدار

-.اعمانلا

لحزإلعرلا

كا!عررنترححط-+6فا------ور--------كا!ر
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ادوليةالحدودفيمرحغالبستالحريطةهده

الشرطةووحدةالجيشبسلكيلتحقماوعادة.متواضعة

لمشة.38إلى61مابينأعمارهمتتراوحالذينالذكور

السكان

بحواليالإسلاميةأفغانستانجمهوريةسكانعددقدر

البلادعننزحوقد.أم699عامنسمة1)4949).00

السوفييتيةالقواتدخولبعدسكانهاربععلىيزيدما

فيلاجئينيعيشونوهم.أم089و9791سنةالبلاد

.وإيرانباكستانمثلالمجاورةالأقطار

الخدماتفىنقصمنأفغانستانسكانويعاني

الأطفالنصفمنأكثريموتالمناطقبعضففي.الصحية

العمر.منالأولىالسنةيبلغواأنقبلالولادةحدشي

مجموعاتإلىالأفغانيينأصولتعود.السكانأصول

تلكوتشتمل.مستوطنينأوغزاةالبلاددخلتبشرية

،والعربوالفرسالاردننعلىالعرقيةالمجموعات

وأخرىالممياوسطمنقدمتالتركيةتتكلموجماعات

الصين.غربمحينجيانجإقليممنقدمتمنغولية

أفغانستانفيتوجد.واللغاتالعرقيةالجماعات

لغتهامنهامجموعةلكلعرقيةمجموعةعشرينحوألى

غالبيةوتتكونالمميز.الحضاريونمطهابهاالخاصة

منهاواحدةكلتتكلممختلفةقبائلمنالعرقيةالجماعات

بولائهمالأفغانمنكثيرويشعربها.الخاصةالمحليةلغتها

ولائهممنأكثرالقبليةأوالعرقيةلمجموعاتهمالكبير

وجماعات)الباثان(أوالباشتونيينجماعاتوتعد.لبلادهم

حيثالبلاد،فيالعرقيةالمجموعاتأكبرمنالطاجيك

معظمويعيمش.أفغانستانسكانمجملمنء7%يؤلفون

المحاذيالبلادمنالشرقيالجنوبيالقسمفيالباشتونيين
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هدهالفرسارم!كبيرةأعدادتمارس.الشماليةأفعانستانسهولديالبزكاشيلعبة

ي!صتن!.المرمىعرويحملههائجعجلعلىأسقمضامنهمكليحاولحيتاللعمة

.الحروبفيالأسلا!مارسهاالتيالفرسالىمناوراتاللعبة

سص".س!3-*"3!ج!س!ف

النساءهؤلاءمتلالأفغانمنالريفأبناءمعظم

عمرواالذينكأسلافهمتماماويحيونيلبسونالأطفالوا

السين.مئاتمسدالأرض

وهىالبوشتولغةويتكلمون،الإسلاميةباكستانلجمهورية

غالبيةيعيشبينما،أفغانستانفيالرسميةاللغاتإحدى

هـيتكلما،أشغانستانشرقىوشمالوسطمدنفيالطاجيك

البلاد.شيالثانيةسميةأااللغةوهيالداريةاللغةبعضهم

فيأفغانستانسكانمن82%يعيم!.المعيشةأكلاط

.المحروقالطوبمنمبنيةبيوتفىويقيمون،ريفيةمناطق

الطرازحديثةليوتفيالمدنسكانمنقلةويعيش

الخيامالبدوأشباهجميعويتخذ.الشققفيالاحروالبعض

لهم.مقراالأغنامصوفمنالمنسوجة

الطراز،فىالغربيةالملابسالمدينةسكانبعضويرتدي

ويرتدي.التقليديةالثيابيرتدونالسكانأغلبأنحير

الزاهيةالفضفاضةالطويلةالثيابوالنساءالرجالمنكل

جلدمنثقيلةمعاطفالسكانيرتديالشتاءوفي.الأأ!ان

الريفرجالأغلبويرتديلباد،أوبقماشمحشوةالماعز

ينتمونالتيالعرقيةمجموعتهمإلىتشيربطريقةالعمامة

الشادرييرتدينالحضريةالمراكزنساءبعضأنإليها،كما

نساءوتغطي.العيونسوىوجوههنمنلايظهرحيث

قصير.بشالرؤوسهنالأرياف

.طعاموجبةكلمعالمفرودالخبزالأفغانويتناول

أماوالأرز.الأغناماولحومالجبنبتناولويستمتعون

وأالطازجةوالفواكهالجوزفتتضمنالشعبيةالحلويات

المفضل.مشروبهماهوالشايأنح!تفيألمجففة

حواليأنغانستانفيالمسلمونالسكانيمثل.الدين

وا!انعكاسوللدينالبلاد.سكانمحملمن99%

وجميعسرية19وخصوصاالاجتماعيةالعلاقاتعلى

لهاوالقبائلالريفيةالقرىفمعظم.الأخرىالحياةنواحى

تفسيرفيالماضيفيدورهوتمثلا!للا.يدعىدينيزعيم

الحكومةحدتوقد.الصبيانوتعليم،الدينيةالأمور

فيالدينيغيرالتعليمبتشجيعالملادورأهميةمنالشيوعية

فىالواضحأثرهمالدينلعل!اءيزاللاول!صن،الدارس

مجتمعاتهما.

دينهوالإسلامأنعلىأفغانستاندستوروينص

السنة.أهلمذهبالأفغانيةالقبائلويتئمعظم.الدولة

والافغانيون.هزارةقبائلمثلالشيعيةالقبائلبعضوتوجد

الهجريالتاريخويستخدمونبالإسلاممتمسكون

حيثبدينهاالدولةتمسكعلىالعلمويدل،والشمسى

منمجموعةتحتضنهماوالمحرابالمنبرهوالرمزنجد

ودعوتهالكلمةمسموععندهمالعلمورحلاسشابل.

فيلوفةطمشاهدالوعرةالتضاريسذاتوالأرافيالمعزولةالقرى

واالتاهقةالجبالأود!ةكأالقطرس!طنمعظمويعيشأفعالستاد.

علىويعتمدودالقطر.معظمتكتنفاقيالمراعيأو،الرحمةالماطهت

حياتهم.فىالماشيةوتربيةالأرصلأحة
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لهايستجيبمقدسةدعوةتعتبرالدينسبيلفيللجهاد

الماضيفيعطمشأنالأفغانيينوللعلماء.الجميع

أمثالالإسلامىالدينفيأئمةمنهمبرزوقدوالحاضر،

اللغةعلومفىأئمةمنهمبرزكذلك.حنيفةأبيالإمام

والسكاكيالزمحشريالعلامةأمثالوالبلاغةوالآداب

ظصكما.السكاكي؟الزمخشريانظر:.التفتازانيو

جمالانظر:الأفغانيالدينجمالالمصلحالإماممنهم

الأفغاني.الدين

أفغانمستانفيجمئالمدارسفيالعربيةاللغةوتدرس

وليستوالفارسيةالبشتويةللغتينمتممةأنهاأساسعلى

عليهايطلقماأووالفارسية.أجنبيةلغةأنهاأساسعلى

بحروفها.ومكتوبةالعربيةباللغةمتأثرةالإسلاميةالفارسية

الدينفيهايدرسدينيةمدارسوالقرىالمدنجميعوفى

وفيوآدابها.العربيةواللغةالإسلاميةوالشريعةالإسلامي

دأرمدرسةمثلكبيرةدينيةمدارسالمحافظاتعواصم

.هراتفيالمدارسوفخربكابولالعربيةالعلوم

سكانخمسحواليأنإلىالتقديراتتشير.التعليم

يجيدونوأكثرسنة51تباإعمارهمالذينمنأفغانستان

أعمارهمتتراوحمنجميعالقانونويلزم.والكتابةالقراءة

منالكثيرولكنبالمدارسبالالتحاقسنوات7.1-بين

نتيجةبالمدارسالالتحاقيستطيعونلاالأطفالهؤلاء

وتوجدالبلاد،فيالمعلمينوأعدادالتعليممرافقمحدودية

.أفغانستانفيجامعتان

القرائتجيدلاالسكانغالبيةلأننظراالفنو!.

دوراتؤديورقصغناءمنالشعبيةالفنونفإن،أوالكتابة

علىالحفاظتتئللناسحيث،الأفغانيةالحياةفىمهما

كابولففيآخر.إلىجيلمنالاجتماعيةوعاداتهمقيمهم

كتابتأليفمنمسرحياتعليهتمثلوطنيمسرحيوجد

متنامية.سينماصناعةالبلادفيتوجدكما.أفغانيين

فمعظم.متنوعةرياضيةألعاباالأفغانيمارس.الترويح

استخدامخلالمنالصيدرياضةممارسةيحبونالرجال

البلادمنالشماليالقسمرجالأما.عادةالصيدكلاب

العجلمطاردةعنعبارةاللعبةوهذه،البزكاشىفيلعبون

.الهدفمرمىفيوإدخالهبهللإمساك

والمناخالسطح

هي:رئيسيةأقاليمثلاثةمنالأفغانيةالأراضىتتألف

الوسطىالمرتفعاتإقليم2الشماليةالسهولإقليم-أ

منالغربىالجنوبيالقسمفىالمنخفضةالأراضيإقليم3-

البلاد.

منالشمالىالقسمفييقع.الشماليةالسهولإقليم

.الارتفاعمتفاوتةوتلالهضباتمنويتاثف،أفغانستان

بممارسةيسمحممابخصوبتهاالإقليمذلكتربةوتمتاز

أسطحوعلىالنهريةللأوديةالمحاذيةالأراضيفيالزراعة

أنظمةمنعددإنشاءتموقد.المياهفيهاتتوفرالتيالهضاب

وقندوزوهيلماندهاريرودأنهاربمحاذاةالضخمةالري

بتربيةالإقليمذلكفىالبدوأشمباهويقوم.أخرىوأنهار

الوالمسعة.العشبيةالأراضىفيالأغنامقطعان

م53حواليالإقليمفىالحرارةدرجاتمعدلاتوتبلغ

معدلويبلغيوليو،شهرفيم532وحواليينايرفي

ملم.أ08نحوالسنويةألامطار

الوسطىالمرتفعاتتغطي.الوسطىالمرتفعاتإقليم

جبالسلاسلمنتتألفحيث،أفغانستانثلثيقرابة

نحوإلىبالثلوجالمكللةالقمموترتفعوتفرعاتها.هندكوش

.باكستانمعالشرقيةالحدودامتدادطولعلىم.0627

فيالمتموجةالسهولباتجاهالجبليةالسلاسلتلكوتنحدر

الإقليمذلكفيالسكانومعظمالبلاد.منالغربيالجنوب

لجبالالعاليةالضيقةللأوديةالمحاذيةالمناطقفىيعيشون

هندكو!ق.

الوسطىالمرتفعاتفىالحرارةدرجاتمعدلاتوتصل

يوليو،خلالم452ونحويناير،فيالصفرتحتم54نحو

سنويا.ملم038نحوالإقليمأمطاروتبلغ

الجنوبىالقسمفىيقع.المنخفضةالأرافميإقليم

وشبهصحراويةأراضعلىويشتمل،أفغانستانمنالغربي

ينسابالذيهيلماندنهرالإقليمفيويجري.صحراوية

الاقليمفيالوسوالهضابفيكثيرةأوديةتشملالمرويةالحقول

جبالسلسلةمنتنبهعالتىالجداولأهممنالريمياهتأتي.الأفعانى

.الصورةخلفيةفيكما،العاليةهندكوش
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الحدودعلىسيستانحوضإلىالهندكوشلمملسلةمن

والسبخاتالبحيراتمنالعديدالحوضوشخلل.الإيرانية

زراعةفيهيلماندلنهرالمحاذيةالمناطقوتستغل،المالحة

والقمح.والذرةوالفواكهالشعير

فيينايرفيم52نحوالحرارةدرجةمعدليبلغ

معدلأما،يوليهفىم952وحوالي،المنخفضةالأراضي

05بينفتتراوحالإقليمعلىتهطلالتيالأمطار

ملبم.23و.

الاقدصاد

من%8ءاشراعةفيأحامل!!انسبةتبلغ.الزراعة

الأفغانية.الاقتصاديةاغطاعاتافيالعاملةالقوىمجمل

البلاد.فىالزراعيةالمحاصيلقائمةرأسعلىالقمحويأتى

،والذرة،والفواكه،والقطنالشعير،الأخرىالمحاصيلومن

وقد.توالخضراوا،السكريوالشمندرلأرز،واوالجوز،

المحاصيلإنتاجيةرفعفيالحديثةالريأنظمةساهمت

بسببمتواضعةلاتزالالإنتاجمستوياتأنإلا،الزراعية

والخصبات،الحديثةالزراعيةالالاتالمستخدامعدم

قطعانغالبيةبترليةالبدوأشباهويقوم.المحسنةوالبذور

الألبانالرئيسيةمنتجاتهابينمنالتيالبلادفىالماشية

أغناموحلودالحيوالاتوجلودوالصوفالضأنولحوم

.القركول

نأغير،المعدنيةبمواردهاكنيةأفغانسشانتعتبر.التعدين

.عامبشكلمطورةغيرالمعادنفيهاتتركزالتيالمواقع

البلاد.فيالتعدين!ملياتجمئعلىالحكومةوتسيطر

منكبيرةكمياتاكتشافتمام069عاموفى

الحينذلكومنذالبلاد.فياستغلالهوتمالطبيعيالغاز

اقتصادفينمواالصناعاتأكثرالطبيعىالغازأصئإنتاج

والملح،والذهبوالنحاسالفحمتعدينويتمالبلاد.

الحديداحتياطيمنكبيرةكمياتالبلادفىتوجدكما

أجزاءفيتقعتركزهاأماكنلأنتستغللماولكخها،الخام

البلاد.مننائية

إنتاجفيالرئيسيةالدولإحدىأفغانستانوتعد

معادنوتشتملاللازورد.خصوصاالكريمةالأحجار

الجمشتأحجارعلىالبلادفىالقيمةالكريمةالأحجار

.والياقوت

متواضعا.صناعياقطاعاأفغانستانتمتلك.التصيع

النسيجية،الصناعيةالمنشاتبعضمنصناعاتهاوتتألف

والمعلباتالثقا!وأعوادالإس!نتومصابلإنتاج

محلاتفيأوبيوتهمفيإماالحرفيونيقومكما،الغذائية

سلعوكذاوالفضةالذهبيةالمجوهراتبصناعةصغيرة

.أخرىيدويةومصنوعاتوالسجادالجلود

أفغانستانصادرأتتشتمل.الخارجةالتجارة

الطيعي،والغازوالجوز،،والفواكه،القطنعلىالرئيسية

علىفتشتملوارداتهاأما.القركوأ!أغناموجلودوالسجاد،

وكان.والنسيجيةالبتروليةوالمنتجات،والسيارات،الاليات

معتتعاملالتيالدولأهمسابقاالسوفييتىالاتحاد

والتصدير.الاستيرادمجالفيأفغانستان

فيالطرقشبكةطوليبلغ.والاتصايرتا!لواصلات

سكةخطوطتوجدولا،كمأ008.8حواشأفغانستان

يمكلحاذاةالذيخيبرممرويعدالبلاد.فيحديدية

فىالنقلخطوطأهمأحدالباكستانيةالأفغانيةاالحدود

انظر:.مضتلقرونالتجاريةالممرأتأهممنو،با!صستان

ممر.خيبر،

41وفيها،صحفخمسأفغانستانفيوتصدر

تشرف.واحدةتلفازيةبثومحطةإذاعيةإرسالمحطة

البلاد.فيالإعلاموسائلجميععلىالحكومة

ئاريخيةنبذة

بأفغانستانحاليايدعىفيماالتاريخقبلماصيادوعالق

وبعد.خلتمشة000.001منيقربمامنذوذلك

مماالحيوأناتورعيالفلاحةكيفيةالناستعلمالسن!تآلأف

-0004منالفترةوخلال.زراعيةقرىأوجد

مدنبحجمليصبحالقرىمنعددحجمنما.مت0002

.أفغانستانوجنوبشمالفىصغيرة

آسيا(وسط)سكانالاريونغزا.القديمةالغزوات

سكانمنالعديدوأبادوا.م،أقء..حواليأفغانستان

القرنمنتصفوفيالاخر.بعضهممعوتزاوجواالبلاد

منالشماليالقسمالفرسغزاالميلادقبلالسادس

تحتوظلتباكتريا،تدعىكانتمنطقةوهيأفغانستان

الإغريقغزاعندما..مق033حواليحتىحكمهم

منوكثيراالإقليمالأكبرالإسكندربقيادةوالمقدونيون

أهلثار،.مق462حوأليوفي.أفغانستانأراضيبقية

وكذلكالمنطقةعلىبالسيطرةبعدهاوقامواباكتريا،

قرابةكلكتهمدامتوقد.أفغانعستانمنالمتبقيةالأجزاء

الشرقيةاسيامنالكوشاناحتلأنإلىمشة015

والهونفارسمنالساسانيوناستطهاعوقد.أفغانستان

الخامسالقرنفيال!صشماندحرالشرقيةآسيامنالبيض

.الميلادي

نهايةفيأفغانستانالإسلامدخل.الإسلامقدوم

عمالتاسعالقرنمنتصفوفي.الميلاديالسابعالقرن

وواصكلىكبيرتأثيرلهكانمما،الأفغانيةالديارالإسلام

منالتركيةالجماعاتأفغانستانحكمت.هناكالحضارة

عاميبينالممتدةالفترةفيالوسطىوآسيافارسضمرق
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بقيادةأفغانستانالمغولهاجموقد.أم02و.م009

والتيموريون،الميلاديعشرالثالثالقرنفيجنكيزخان

.الميلاديعشرالرابعالقرنفيتيمورلنكبقيادة

بلادمنالسافاديينمنكلتنافس.الموحدةأفغانستان

منأفغانستانحكمعلىالهند،منوالمغول،فارس

عشرالثامنالقرنبدايةحتىعشرالسادسالقرنمنتصف

الأفغانيةالقبائلتوحدتأم747عاموفي.الميلاديين

أحمدقيادةتحتالبلادعلىالسيطرةواسمتطاعتمرةلأول

بينأهليةحربنشبتأم981عاموفي.ديرانىشاه

حتىالحربواستمرتالبلاد،حكمعلىالمتنازعةالقبائل

دوستآنذاكالحكمعلىمميطرحيثام،835سنة

الصغير.بالأميرالملقبخانمحمد

وروسيابريطانياتنافعست.أفغانية-الأنجلوالحروب

،أفغانستانعلىالسيوةفىعشرالتاسعالقرنخلال

بالمحيطيصلهالهامخرجإلىتسعىروممياكانقحيث

كانمطوبالمقابل،أفغانستانباتجاهالتوممعوبدأتالهندي

كانالتيالهندفيإمبراطوريتهاحمايةتريدبريطانيا

البريطانيةالجيولقغزتوقد.الروسيالتوسعيهددها

الروسيالتوسعمنالحدبهدفام983سنةأفغانستان

الأفغانيةالإنجليزيةالحرباندلاعإلىأدىمما،المنطقةفي

تمأنإلى،أم842سنةحتىاستمرتالتيالاولى

التأثيرازدادوقد.أفغانستانمنالإنجليزيةالقواتانسحاب

عشر،التاسعالقرنمنتصففيأفغانستانبمحاذاةالروسي

لتندلإلحربثانيةمرةأفغانستانلغزوببريطانيادفعمما

.أم878عامالثانيةالأفغانيةالإنجليزية

أميراخانعبدالرحمنأصبحأم088عاموفي

البلادشؤونعلىبسلطاتهالإنجليزاعترفوقد.لأفغانستان

علىالسيوةالإنجليزالأميرمنحالمقابلوفي،الداخلية

خانعبدالرحمنبذلحكمهفترةوإبان.الخارجيةالشؤون

سلطةوتقليصالوطنيةالحكومةلتقويةجهدهقصارى

ابنهانتهجأم،109سنةوفاتهوبعد.القبائلزعماء

ممياساته.نفسخاناللهحبيب

الله،حبيباغتيلأم919عامأوائلفى.الاستقلال

الذيخاناللهأما!الأميروهوالحكمأبنائهأحدوتولى

أفغانيةإنجليزيةحربلتندلعالهندفىالإنجليزالجنودهاجم

،أفغانستانفيتدخلهمإنهاءالإنجليزقرروبعدئذ.ثالثة

عامأغسطسفىالتاماستقلالهاعلىالبلادحصلتجث

.أم919

إلىتهدفعديدةلماصلاحاتاللهأمانبدأوقد

عامفيللبلاددستورأولفوضع،أفغانستانتحديث

،أم269سنةملكإلىالاميرلقبتغييروتمام،239

حركةيقاومونأخذواالمسلمينوقادةالقبائلزعماءأنغير

التخليعلىأجبرحتىاللهأمانبهاأتىالتيالإصلاحات

محمدأصبحأم929نهايةوفي.أم929عامالعرلقعن

تبنيتمأم319سنةوفي.لأفغانستانملكاخاننادر

خاننادرمحمدبدأحيث،أفغانستانفيجديددستور

نأقبل،أم339سنةاكتيللكنهتدريجيإصلاحبرنامج

شاهظاهرمحمدابنهوتولى،الإصلاحاتمنأيفيسدأ

وأصبحتالبلاد.استقلالعهدهفياستكملالذي

كماأم،469المتحدةالأمهيئةفيعضواأفغانستان

روابطإلىأدتالسوفييتيالاتحادمعاتفاقيةوقعت

مأ059عامالباكستانوتمسكتبينهما.وثيقةاقتصادية

محددةتكنلموالتي،الباتانقبائلتسكنهاالتيبالأراضى

عاموضعهحدودخط)وهودوراندخطوتضمنهاتماما

الشماليةالحدودمقاطعةبيندوراندمورتميرالسيرام398

معارضةرغموذلك(،وأفغانستانالهنديةالغربية

فتسببالبوشتودولةقيامأفغانستانوشجعت.أفغانستان

،ام579عاموفى.باكستانمعالعلاقاتقيمفىذلك

،أم559عاموفي.البلدينبينالعلاقاتامستؤنفت

السوفييتي.الاتحادمعام319معاهدةأفغانستانجددت

علاقاتهاأفغانستانقطعت،أم169سبتمبر6وفي

.باكستانمعالدبلوماسية

علاقاتأفغانستانطورت.العشرينالقرنمنتصف

الدولبينالباردةالحربخلالشيوعيةغيردولمعطيبة

الأفغانيينمنالكثيرأبدىوقد.الشيوعيةوكيرالشيوعية

الشيوعيجارهممنعليهمسوفييتيهجوممنمخاوفهم

داودمحمدالسلطةتولىأم539عاموفي.أنذاكالقوي

لمللوزارةرئا!متهوخلال.وصهرهالملكعمابن،خان

تلقتحيث،الباردةالحربفييذكردورلأفغانستانيكن

المتحدةالولاياتمنمساعداتالفترةتلكفيحكومته

)سابقا(.السوفييتيوالاتحاد

أفغانستانبينالحدوديةالمنازعاتأمشمرارأنغير

عامالاستقالةإلىخانداودبهحمدد!وباكستان

فيجديددستورتبنيتمأم649عاموفي.أم639

حكومةتشكيلعلىتنصموادعلىيشتملأفغانستان

يتفقالمالتشريعيوالمجلسظاهرالملكأنغير،ديمقراطية

الأفغانييناهتمامقلةإلىبالإضافة،الإصلاحبرنامجعلى

فيالديمقراطيالنظامتطوردونحالمما،استجابتهموعدم

البلاد.

فيعسكرياانقلابأدأودقاد.اليومأفغانستان

القادةوسيطرظاهر.الملكعزلتمحيثأم،739

أفغانستانجمهوريةوأعلنوا،الحكومةعلىالعسكريون

لوزرائها.رئيساالوقتنفسفيكانالذيداوودبرئالممة

ومدنيونيساريونعسكريونقادةقام،أم789عاموفي
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تلكوتلقتداود.الرئيسخلالهقتلعسكريبانقلاب

السوفييتيالاتحادمنوعسكريةماليةمساعداتالمجموعة

شبيهةسياساتوتبنت،الحكمإدارةعلىوامشولتسابقا

الحكومةتلكعارضواالبلادسكاناولكنبالشيوعية

وأبدواالحنيفالإسلامومبادئتتعارضلممياساتهالأن

شاركوقد.الحكومةعلىالسوفييتيالتأثيرمناستياءهم

فترةبعدللحكومةمعارضتهمافىالسكانمنمهمقطاع

بينالقتالنشبذلكوإثر،السلطةتسلمهامنوجيزة

الحكومية.والقوات()المجاهدينالثورةرجال

غزتأم089عاموبدايةأم979عامأواخروفي

قوأتمعوتحالفتأفغانستانالسوفييتيةالقواتمنآلاف

وكان.الأفغانالمجاهدينضدقتالهافيالأفغانيةالحكومة

وقد.مناوئيهممنبكثيرأفضلمعداتالسوفييتلدى

فيالفدائيةالتكتيكاتأسلوبالمجاهدونالممتخدم

أررىمماأطحدوذلكالسوفييتالجنودضدهجومهم

وقصفت.المتفوقةالعسكريةاغوةامزايامنالسوفييت

الأفغانيةاأغرىامنالعديدوالحكوميةالسوفييتيةالقوات

منهاالنزوحعلىالقرىقاطنيمنالعديدأجبرتحتى

إلىأفغانستانمننسمةملايينثلاثةمنأكثرنزححيث

لجأبينما،مؤقتةمخيماتفيواستقروا،المجاورةباكستان

اكتمل،ام989فبراير18وفي.إيرانإلىالاخربعضهم

اللهنجيبوقامأفغانستانمنالسوفييتيةالقواتخروج

حكومته.منالشيوعيينالوزراءبإبعاد

النارإطلاقوقفعلىاتفق،أم299ينايروفي

كانتالتيالإسلاميةالحكومةيدفيالسلطةووضع

رعايةتحتالانتحاباتوإجراء،كابولالعاصمةتحاصر

قواتفدخلت.الإسلامىالمؤتمرومنظمة،المتحدةالأم

برهانبرئاسةالإسلاميةالحكومةوكونتكابولالمجاهدين

الدينقلبوتولىم،2991يونيوفيربانيالدين

الأوضاعفإنالشديدوللأسفالوزراء،رئاسةحكمشيار

أهليةحرباستمرتفقدأفغانستانفيتستقرلمالسيا!مية

الختلفة.المجاهدينفصائلقواتبين

العاصمةعلىطالبانحركةالحشولت،لاحقتطوروفي

حكومةتشكيلوأعلنت،أم699سبتمبر27فيكابول

مأ499عامظهرتسياسيةحركةوطالبان.جديدة

سابق.وأممتاذمجاهدوهوعمر،الشئمحمدويترأسها

،الأرضعلىواسعةانتصاراتالجديدةالحكومةحققت

السيطرةدانتحيثالأماكنبعضفيالحالتراوحولكن

هاجمتمسعودشاهأحمدقواتانبل،المعارضةلقوات

السعوديةالعربيةالمملكةحاولت.مرةغيركابول

النظروجهاتتقريبالإسلاميةالدولوبعضوباكستان

المتصارعة.الأطرافبن

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

بولكاممر،حيمرسياآ

طوريةمبرا!،نكوشاسوللرار!عبد،ل!سيادايرإ

روردللاااطصادليوشتولباا

يخرتا،لهندايمةلقداس!ر!انكستاتر

قندهارالعصالاتحرب

الموضوععناصر

الحكمنظام-ا

المحاكم-خالوطيةالحكومة

المسلحةالقواتدالمحليةالحكومة!

السكان-2

الدين-دالسكانأصوأط-أ

التعليمهـالعرقيةالحماعات-!

الف!ون-وللعاتوا

لترويحا-رالمعيشةمماطأ-ج

والماخالسطح3-

الممخفضة.الأراضيإقليم-جاصيةالشماأ!سخولاإقليم-أ

الوسطىالمرتفحاتإقلم-!

لاقتصادا-4

الحارجيةالتجارةدالرراعة-أ

والاتصالاتالمواصلاتهـ-التعدي!-!

اضصميعا-ج

تاريخيةنبذة5-

أشلة

لبطء؟أفعالستاندولةسكادينمولماذا

نموا؟الاقتصاديةالقطاعاتأسرعما-2

أفغانية؟الأنجلوالحرو!أيسابمما-3

!حيستان؟وحوضالهمدكوش؟ما4

الأفعان؟العمالدحلم!ادرما-5

لأدغانستان؟الرئيسيالتجاريالتريكما-6

مرة؟لأولالأفعاليةالقبائلتوحدتمتى-7

الأفعاليين؟بيرالمتزكالقاسمأوالرالطما-8

الدينجمالانظر:.الدينجمالالأفغالي،

محمد.،عبده،الأفغانى

معروفالأفعانيالصيدكدبالصيد.كلبالأفغائي،

والأرانبالغزلانلصيديستخدموكان.ورشاقتهبسرعته

السنين.مئاتمنذأفغانستانفىالبيضاءوالنمور،البرية

وفروه،القدمينوكبير،الأذنينطويلالأشغانىالصيدوكلب

نحوأرتفاعهويبلغمحدد.لونلهوأجسأصشعر.اوناعمطويل

ويتحرك.كجم2وه02بنماويزن،الكتفينعندسم07

جلبهوقد.والذيلالرأسمرفوعالأفغانيالصيدكلب

.الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلفيالأوروبيون

الكلب.:أيضانظرا
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ملاحيراهالذيفالأ!قالمشاهد.موضععلىتعتمدللأفقاللسافة

يقعموقعفىيكونعندماالبحار،يراهالديالأفقمنأبعدالطمائرة

مبالترة.اطائرةاملاخأسفل

عندهتبدوالذيالمنحنيالبعيدالخطذلكهوالألمح!

الناسمعظميستطيعولا.ملتقيتانكأنهماوالسماءالأرض

المبافطلأن،الأفقرؤيةاليابسةعلىأوالأرضقرب

يستطيعولكن.الرؤيةعنهمتحجبالجبالأووالأشجار

صحو.يومفيالأفقيرىأنسفينةظهرشخصعلى

سطحمستوىعلىيقفلشخصأقربالأفقيبدو

هذاجبل،قمةعلىأوطائرةفيلشخصيبدوعماالبحر

فوقبعيداالرؤيةيمكنهعلوعلىيقفالذيالشخصلأن

مستوىعلىيقفآلذيالشخصمنأكثرالأرضمنحنى

علىماشخصعنكم4حواليالأفقيبعدالبحر.سطح

بالنسبةأكم13يبعدولكنهالبحر،سطحمستوى

واحدامتراكيلويرتفعجبلعلىأوطائرةفيمالشخص

البحر.سطحمستوىفوق

الفنيةالتفسيراتمنالعديدوالملاحينالفلكيينلدى

الخطوهوالظاهرالأفققسمينإلىفيقسمونه.للأفق

وأالفلكىوالأفقوالسماء،الأرضتلتقيحيثالتخيلي

فيهتلتقيالذيالتخيليالخطإلىيشيروهو،المحسوس

بالسط!حالسماء(علىمنحنيةقبة)وهيالس!ماويةالقبة

يكون.الشخصنظرمستوىعندالمستويالتخيلي

انحناءبسببقليلاالفلكيالأفقأسفلالظاهريالأفق

والأفقينالمشاهدبيهتتقعالتيالزاويةتسمى.الأرض

.الزاويالميل

بديونهالوفاءعنماشخصتوقفحالةالإلمحلاس

جميعتوزعالإفلاسحالةفي.بإفلاسهحكموصدور

الذيالدينبنسبةالدائنينعلىالمفلسأوالمدينممتلكات

واحدةمرةالديونالإفلاسينهي.منهمواحدكليستحقه

حصصحايتلقواأنللدائنينويضمنالحقوقلجمئأصحاب

يمنع،الإفلاسفترةخلال.متاحةموجوداتأيةفىمناسبة

الخاصة.الماليةشمؤونهإدارةمنالمدين

ماله،منأكثردينهمنهوالفقهاءعرففيوالمفلس

،مالذاكانوإنمفلساوسموه.دخلهمنأكثروخرجه

،معدومفكأنهدينهجهةفيالصرفمستحقمالهلأن

أنواعأدنىوهيالفلوسإلالهماللالأنهمفلساوسمي

بهذاوالمفلسبهإلايعيعقلاالذيالتافهالشيءوهوالمال

سواء.والمعسرهويكونالمعنى

إلىغرماؤهولجأحالةديونبسدادالمفلسألزمومتى

بالحجروقاملهمبماإجابتهمالحاكمعلىوجبالحاكم

للغرماءوأذنمالهعينفيالتصمرفمنومنعه،المفلسعلى

علىثمالغرماءسائرمنبهأحقفهولمالهعيناوجدمنبأن

وسدادهم.الغرماءوإيفاءللمفلسمابيعهذابعدالحاكم

لجطاللهرسولأنمالكبنكعبروىماهذاعلىيدل

عنروايةوفي.مالهوباعجبلبنمعاذعلىحجر

شيء.بغيرمعاذقامحتى:!طبنعبدالرحمن

قانونيةإجراءاتلهالوضعيالقانونفىوالإفلاس

عنعاجزايصبحأنبعدالشخصأعماللإدارةتتخذ

والهنداستراليافيالإفلاسحوادثتتصل.الدفع

ذلكفيبمامعستقلينبأفرادالمتحدةوالمملكةونيوزيلندا

يتعلقفيماخاصةقانونيةإجراءاتوللشركات.المشاركات

المتحدةالولاياتففي.معسرةتصبحعندمابالاحتياطيات

الإفلاساحتياطياتتستعملوربية19الدولمنكثيروفي

الأفراد.إلىبالإضافةمعينةبشركاتالخاصة

،احتياليرافقهمالمجنائيةجريمةالإفلاسولايعد

الشؤونفيمقيداإفلامعهالمعلنالشخصيكونولكن

أكثرقرضعلىيحصلأنلايمكنهفمثلا.والتجاريةالمالية

للشركةمديرايصبحأنولايمكنمحدد،ضئيلمقدارمن

نأالمفلسعلىيجبكذلك.ساحتهالمحكمةتخلمالم

حساباته،دفاترويقدموموجوداتهديونهجميععنيعلن

يدخلهذلكفإنالأمورهذهمنبأييفيانيستطعلموإذا

الجنائي.الجرمطائلةتحت

إلىبعريضةبالتقدمللإفلاسالقضائيةالدعاوىتبدأ

يتخذأنبعد،الدائنأونفسهالمدينقبلمنإما،ألمحكمة

للمديناتهاماالقانونيةالدعوىتتضمن.الإفلاسقرار

المحكمةلأوامرالإذعانوعدمالديوند!منبالتهرب

نأقبلللدائنيكونأنينبغىالذيالمالمقدارأما.للدفع

يمكنوبالمثل،القانونفيحددهالقانونيةالإجراءاتيباشمر

القانونيحددهاحالاتفيالإجراءاتيبالثمرأنللمدين

يصدرإليهاالمقدمالالتماسالمحكمةتقبلأنوبمجردأيضا،

لكلاجتماععنالمعلنيعلنثم،المحكمةأمامبالمثولقرار

الدائنين.

حكميصدرفلاالتماسانفسهالمدينيقدمومالم

خطةليقدمفرصةالمدينيأخذحتىوذلكبالإفلاس

ص!!ص
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يصدرفلاذلكالدائنونقبلفإذاللدائبن،الدفعلترتيبات

وأالمشروعلإدارةليقوموصييعينوإنمابالإفلاسحكما

باسماأحياناهذاويعرف،للإفلاسمماتلةبطريقةالخطة

قدمقإذاحتىأوخطةتقدمومالم.الشخصيالإفلاس

وكيلأووصيبتعيينيقومونالدائنينفإنورفضتخطة

المدين.عننيابةالتصفيةبمهامليقوم

فىعلنىا!متجوابيجريالقراريصدرأنبعد

وتبحث،المدينمدصةالمحكمةوتقيم.محكمةاجتماع

يضبطذلكوبعد،للمدينالتجاريةالشؤونإدارةفيتماما

أ!دفوا.المفلسموجوداتبيعالدأئنينعنبالنيابةالوصي

تباعأ:الدائن!!إلىمايم!ش!،تحويلهوذلكمن

معينةأملاكافناكأعن.أسديوناعنللتعويضالموجودات

تحتتكونمدصةأيهذهوتتضمن،تباعأنلايمكن

وسائلوكذلكآخر،شخصعليهاائتمنهالمفلسوصاية

قيمةحتىالنوموأسرةوعائلتهوملابسهللمفلسالتجارة

فترةأثناءيتسلمهاآنيمكنوعلاواتمعينومعاش،معينة

يأأوالتجارةيواصلأنللمفلسيمكنو.الإفلاس

دخلأيأووالمكاسبالأرباحجميعتذهبولكن،وظيفة

الذيالمقدارالمحكمةوتقرر،رسميمحصلإلىآخر

المفلس.بهيحتفظ

احرى،بديونأ!فاءاقبامعينةلديونالأولويةوتكون

أولفعاتستحة!وأجور،أضرائبواالرسومذلكومن

بملكالمؤمسونالدائسونأبيصاأأنيمكنكما،للموظفين

أمثالولاتشملالديخع،تدبيرفيالمدينأخفقإذامضمون

الدائنيحولأنيجب.الإفلاسدعاوىالدأئنينهؤلاء

يشاركأنعلىقادرايصبحأنقبلالمضمونالملكالمؤمن

لذويالدفعيتمأنوبمجرد،الوصىقبلمندفعأيفي

الذيالمالبنسبةالدائنينلبقيةالدفعفييبدأ،الاسبقيات

للدائنينتدفعالتيالمالمنالحصةوهذه،منهمكلدفعه

الأسهم.أرباحتسمى

وهيالإعفاء،قرارالمحكمةباصدارالإفلاسينتهي

نسبيةحصصاتسلمواقدالدائنونكانإذاعادةمخولة

ويقدم،الإفلاسلشروطذلكمخالفةعدمبشرطمعقولة

،السماعأثناءالمح!صمةإلىالرسميالمتسلمقبلمنتقرير

علىيحصلوالمإذاالإعفاءقرارالدائنونيعارضأنويمكن

بأنحقيقيةفرصةثمةهناككانتوإذامعقولةحصص

فيتسددماقي!ةزيادةعلىقادرايصبعأنيمكنالمفلس

المحكمة.

الإعفاء،بعدالخاصةشؤونهمسؤوليةالمفلسيستعيد

والنفقاتالتكاليفبعضدفمفييستمرأنيجبولكن

الديونمنأعفىقداكفلسمايكونوعادة،المحكمةإلى

.الإفلاسموضوعكانتالتي

تاريخيةنبذة

فيأوروبافىوكذلكالرومانيالعهدفيالمدينونكان

الدائنين،لصالحأملاكهممنهمتصادرالوسطىالقرون

بشكلمايعاملونغالباوالتجارالأعمالأصحابوكان

معتاداعقائاالسجنأصبعوقدالمدين!ت،بقيةعنمختلف

كانلكنهعشر،الثامنالقرنخلالإنجلترافيللدين

تشريعصدرام،507عاموفينفسيا.إحباطايسبب

القانونيةالمسؤوليةعنيتخلواأنلل!ديإتبموجبهسمح

للدائنين،الدفعمحاولةفيالسلطاتمعيتعاونواأنلشريطة

فيالتنفيذموضعللدينالاختياريةأ!دعاوىاوضعتوقد

مشابهةإجراءاتونيوزيلنداأسترالياواتبعت،م4481عام

أصبحتأمشرالياوفىإنجلترا،فىترسختالتىاضلك

.2891عامفيالمفعولنافذةأ!يةأغيدرااالإفلاسقوان!ت

يونانيومعلمفيلسوف.م(.347؟ق-)427؟أ*طون

الغربية.الثقافةتاريخفيالمف!صينأهممنواحدايعدقديم

حياته

أثينا،فيالعائلاتأعرقمنواحدةفيأفلاطونولد

وكلمة.سولونالكبيرالأثينيالمشرعنسلمنأمهوتنحدر

اسمهأماالعريفشين،الكتفينذاتعنىكنيةأفلاطون

أرستوكليمم!.فهوالحقيقى

سياسة.رجليكونأنثمبابهفييرغبأفلاطودكاد

أنفسهمالأثرياءمنمجموعةنصب،.مت404عاموفى

أنهإلاإليهمللانضمامودعوهأبا،علىمستبدينحكاما

وعندما.اللاأخلاقيةالقاسيةممارساتهممنلاشمئزازهرفض

..مق304عامفيالمستبدينبالحكامالأثينيونأطاح

الدخولفىالنظرأفلاطونأعادديمقراطيةحكومةوأقاموا

الحكمبعدذلكتراحكلنلكنه،السياسةميدانإلى

غادروبعدها..مق993عامفيسقراطصديقهبإعدام

سنين.عدةامتدتأسفارفيأثينا

أمس!حيث.مق387عامأثيناإلىأفلاطونعاد

وكانالأكافىيمهية،باسمعرفتوالعلومللفلسفةمدرسة

.تلاميذهأبرزأرسطوالشهيرالفيلسوف

مؤلفاتهأشهر

وقدأكثر.أوشخصينبينمحادثةالمحاورة.المحاورات

الفلسفية،الآراءونقدباستعراضأفلاطونمحاوراتاهتمت

الفلسفيةالمسائلتتناولمحاوراتهشخصياتكانتحيث

تميزتوقدما.لموضوعالمتعارضةالجوانبحولوتتجادل

منالكثيرينجعلالذيالحدإلىعاليةأدبيةبقيمةالمحاورات

اللغةفيبالنثركتبمنأعظمأفلاطونيعدونالعلماء

.أخرىلغةأيفيأعظ!هممنوواحدااليونانية
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علىسقراطشخصيةهيمنت.المبكرةالمحاورات

رئيسية.كشخصيةفيهايظهرحيث،المبكرةالمحاورات

أشياءعنالناسسقراطيسألالمحاوراتهذهوفي

الحوارخلالومنبها.الجهلهوويدعيمعرفتهايدعون

يدعونمايعلمونلاحقاالناسهؤلاءأنسقراطيوضح

لكنه،الأسئلةعنإجاباتسقراطيعطىلا.معرفته

الأخرىالشخصياتتقدمهاالتيالإجاباتأنيكشف

كافية.ليست

الجمهورية؟المحاورأتهذهتضم.المتأخرةالمحاورات

ويستخدم(.المعرفة)نظريةثياتيتوس،السوفسطائي

كمجردسقراطشخصيةالمحاورأتهذهفيأفلاطون

آراءسقراطشمخصيةتنتقدحيث،ذاتههوباسمهمتحدث

النظرياتوهذه.معقدةفلسفيةنظرياتوتقدمالاخرين

.سقراطإلىوليسأفلاطونإلىحقيقتهافيترجع

افلاطونفلسفة

بكيفيةالاهتمامشديدأفلاطونكان.ا!لثلنظريه

عدةوتشملتغطيواحدةفكرةأولكلمةاستخدامنا

مائدةكلمةاستخداميمكنكيففمثلا.مختلفةأشسياء

علىأجابوقدموائد؟هىالتيالمفردةالأشياءلكل

بنفستسميتهايمكنالعديدةالأشياءبأنالسؤالهذا

المثالاسمعليهأطلقمشتركاشيئاتتضمنلأنهاالاسم

.الفكرةأو

شىءلأيالحقيقيةالصفةفإنأفلاطونلرأيوتبعا

الشيء.ذلكبهايشاركالتىالصورةعلىتعتمدمفرد

الخاصالمثالفييشاركلأنهمثلثاالشيءيكونفمثلا

المثالفيتشاركلأنهامائدة)ما(مائدةوتكونبالمثلثية،

بالمائدية.الخاص

اختلافاتختلفالمثلإن:بقولهأفلاطونشددوقد

الأشياءأنإذحولنا،مننراهاالتيالعاديةالأشياءعنكبيرا

فإنذلكإلىإضافةتتغير.لامثلهالكنتتغيرالعادية

هذهوتظل،كاملغيربشكلمثلهاتقاربالمفردةالأشياء

الدائريةوالأشياءإليها.الوصوليمكنلاللكمالنماذجالمثل

أبدا.الجمالكاملةأوالاستدأرةكاملةليعستالجميلةأو

الخاصالمثالهوالاستدارةالكاملالوحيدوالشىء

المثالهوالجمالالكاملالوحيدوالشىءذاتهابالاستدارية

.بالجمالالخاص

الكاملةالمثلهذهبأنالقولإلىأفلاطونخلصوقد

المألوفالعالممنجزءاتكونأنيمكنلاتتغيرلاالتي

وأالمكانفىتوجدلافالمثل.وناقصمتغيرهوالذي

ونظرا.بالحوأسلافقطبالذهنمعرفتهاويمكن،الزمان

العاديةالأشياءمنأعظمحقيقةللمثلفإنوكمالهالثباتها

اليمين()إلىأرسطووالفيلسوفاليسار()إلىأفلاطونالفيلسوف

بروما.الفاتيكانجدرانعلىلوحةفيرفائيلالرسامصورهماكما

معرفةهىالحقةالمعرفةفإنوهكذا.بالحوأسندركهاالتي

المثلبنظريةهذهالأساسيةأفلاطوناراءوتسمى...المثل

الأفكار.نظريةأو

علىالأءووظرفأفلاطونأسم!.الأخلاق

وقد.السعادةفىيرغبونالبشركلبأنالقائلالفرض

المتمتعةالروحلحالةالطبيعيةالنتيجةهىالسعادةأنرأى

عنهاينتجالأخلاقيةالفضائلاكتسابأنوبما.بالصحة

يكونواأنيرغبواأنالناسكلعلىفإنالروحصحة

يبحثونلاأحياناالناسإن:أفلاطونقالوقد.فاضلين

تحدثالفضيلةأنيعرفونلالأنهم،الفضيلةعن

.السعادة

الرئيسيةالمشكلةفإن-أفلاطونلرأيتبعا-ثمومن

معرفة.مشكلةللأخلاق

بأنالقولعلىأفلاطونألح.والسياسةالنفسعلم

الإرادة-2الذهن-اأجزاء:ثلاثإلىتنقسمالنفس

بالنفسالمثالىالمجتمعأوالدولةشبهأنهكما.الشهوة-3

الملوك-ا:طبقاتثلاثإلىينقسمأيضاإنه:وقال

العاديونالمواطنون-3الجنودأوالحراس-2الفلاسفة

الملوكيمثلبحيثوالتجار،والحرفيينالمزارعينمثل

المواطنونويمثل،الإرادةالحراسويمثل،الذهنالفلاسفة

الذيالمثالىالمجتمعهوالمجتمعهذاومثل.الشهوةالعاديون
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المواطن!تعلىالفلاسفةالملوكيسيطرإذالسويةالنفسيشبه

.الحراسبمعونةالعاديين

وأالروحبخلوديعتقدأفلاطونكان.الروحخلود

الروحأنإلاويتحلليموتالجسدأنيتصوروكانالنفص،

فترةهناكوتبقى،المثلعالمإلىالجسدموتبعدتذهب

وفيآخر.جسدفيأخرىمرةأ3للعاتعودثمالزمنمن

منتتكونالمعرفةأنأفلاطونيستخلصرميومحاورة

عاكهافيتأملهاأثناءاشوحتعلمتهاالتيالخبراتتذكر

المثل.

وقدوالفسانين،الفنعلىمآخذلأفلاطونكانت.الفن

فىلأثرهانظراالفنونعلىالرقابةضرورةعلىشدد

يرجعالفنان!تإبداعأنيعتقدوكانأضاس،اأخلاقتشكيل

عاقل.غيرإلهامتحتوقوعهمإلى

تأثيرينحصرلم.الغربيالفكرفيأفلاطونمكانة

أثرلفلسفتهكانإذ،الأكاديميةاالحدودفيأفلاطونفلسفة

أخالثاالقرنخلالأفلوطينالرومانيالفيلسوفعلىعميق

اختيالمحدثةالأفلاطونيةباسمايعرفماأنشأالذيالميلادي

ص!،أ!سطىاأغرونافىالمسيحيةعلىالأثرأعظملهاكان

وسانتبويتيس:مثلأعلاسفةابعضمؤلفاتخلال

عصرفيأفلاطونبفلسفةالاهتمامعادوقد.أوغسطين

أكاديميةأ!شهيرةاميدششيأسرةأسمستحيث،النهضة

أحسالاالقرنمنتصفوفيبايطاليا.فلورنسافيأفلاطونية

كمبردججامعةفيالفلالحمفةمنمجموعةظهرتعشر

ا!شعانواحيثكمبردخأفلاطونىبالمسمعرفتبإنجلترا

العقلل!تالانسجاملإيجادمحاولةفيأفلاطونبفلعسفة

والدين.

الفلسفة.:أيضاانظر

عنتطورفدسفيمذهبالمحدثةالألمحلاطوئية

أفكارمنعناصرأيضاوأخذت،أفلاطونفلسفة

أفلوطينأسه!وقد.لرواقيينواوأرسطو،فيثاغوروس

فهمالاخرونالأفلاطونيةروادأما.المحدثةالأفلاطونية

وبروكلس.بورفيريأفلوطينأتباع

نظريةمنف!سفتهمالمحدثونالأفلاطونيونطور

جمئفإنأضظرية،الهذهوطبقا.الأشكالعنأفلاطون

منمعينةنسخفقطهيتخيلها،يمكنالتيالألثسياء

منتأتيوالمعرفة.الصحيحجوهرهات!صنالتيالأشكال

بالأحرىما،أصشىءالجوهريةبالصورةالعقلفيالاحتفاظ

أفلوطينذهبقد.العارضةأوصافهبأحامميستصورهعن

عنأفلاطونعالملتقسيمالنظريةهذهماوراءإلي

كلويعتمد.الحقيقةمنمختلفةمسشوياتإلى،الاشكال

.تعلوهالتيالمستوياتتلكحقيقةعلىمستوى

فيهووالذيالواحد،هوبأكملهاالحقيقةتحاوزإن

الواحدإنيقولأنأحدولايستطع،معروفغيرداتهحد

وأيتمددالواحدولكن.الوجودماوراءهوالواحدلأنهو،

خلالالضوءيسطعكما،أسفلهالمستوياتإلىلفيض

والممستوىأبعد.مضىكلماظلمةأكثرويصبح،الظلام

ال!شكالفيهتوجدالذيالعقلىذأكهوللحقيقةاللأعلى

أكثرالتاليوالمستوى.والفراغالوقتوراءشيماكأف!صار

هوالتاليوالمستوى.الروحوهو،حقيقةوأق!!اضلمة

.المادةالأجسادالمضلمأ13أمحاا،الطبيعة

بأنهاأفلوطنيصفهاالتيالمادةالمستوياتهذهوتحت

المستوياتنس!شونحنالشر.مبدأومثلموجودةليعست

المستوياتإلىوالعودةللصعودنشتاقولكن،السفلى

فىوتسإتأجسامنا،تتركأنلأرواحناويمكن.الأعلى

العقلفيكأفكارالأشكالتستقرحيثالف!ضعالم

اللإلهي.

منالغرضأنالمحدثونالأفلاطونيوناعتقدوقد

تجاهبهنحسالذيالارتباطمنأ!روباهوأغلسفةا

الخلوديتحققالطريقةوبهذه،أسفيزيائيةابيئتنارأحسامنا

.الأشكالأ3عافيالحقيقىم!!انناثتشا!با

أثرفقد.مهمةفلسفيةحركةالمحدثةوالأفلاطونية

عنمبادئهتطويرفيأوغسطينالقديسعلىأفلورون

تشكيلفيبروكلسآراءساعدتوقد.أضصرانيااللاهوت

قدرةحدودإلىيشيرالذيالنصرانيالسلبىاللاهوت

فكرتأثروقد.الأعلىالوجودفهمعلىالإنسان

القرنأوائلمنذالأولىالشرقبفلسفةالمحدثينالأفلاطونيين

علىالجديدةالأفلاطونيةتأكيدوكانالميلاديالخامص!

لفكرةمهماالجمالوكان،للماديةنقيضابوصفهاالروحية

النهضة.عصرخلالالأفلاطونىالحب

الفلسفة.بمأفلوطين،أفلاطون:أيضاانظر

.(أم451-؟هـ،054-؟)جابرالأفلح،ابن

الأندلس.فيظهرعربيعالم.الأفلحلنجابرمحمودأبو

بالرياضياتاشتهر.قرطبةفيوتوفيأشبيليافيولد

فيكتبتسعةألف.الفلكيةالآلاتوتصميموالفلك

نقلإليها.يسبقلممبتكرةأبحاثفيها،والهندسةالفلك

عشرالسادسالقرنفياللاتينيةإلىكتبهمنكثير

كتابكذلكله.الفلكيةالالاتبعضاخترع.الميلادي

وبهاكبير،مقامولكتبه.الهيئةعلمافىالمجسطيإصلاح

أ!يها.إيسبة!أصمةمبت!بحوث

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:الأ!لفيولس.

)أ!لميولى!(.
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المدرسةمؤسس027؟م(.كان-2؟0)5أ!طين

ومن.المحدثةالأفلاطونيةباسمتعرفالتىالفلسفيةأليونانية

فلسفةمنتطورتقدالمحدثةالأفلاطونيةأنالمعلوم

العالمبأنأفلوطينقال.المحدثةالأفلاطونيةانظر:.أفلاطون

سجنالجسموأن،تافهأمروالسياسة،حقيقيغيرالمادي

الأوهاممنصورةخلالرحلةوالحياة،للروحمؤقت

مصدر،الواحد،كاملوحيدكائنفىبعيداتقعوالحقيقة

تأملالنقيةالأرواحإنوقال،والجمالوالخيرالحقيقةكل

العودةهذهتحدثالأحيانبع!في.هناكإلىبالعودة

جربقدأنهأفلوطينويعتقد.روحىكشفصورةعلى

الروحي.الكشفهذا

والتحقمصر،فيولدقدأفلوطينيكونأنيحتمل

الهندية.الفلسفةعنالمزيدليتعلمالشرقإلىحربيةبحملة

بروما.التدريسفىالأخيرةحياتهسنواتأفلوطينوقضى

ممتفيمحاضرةء4ألقىلكنهالكتابةيكرهكان

التساعيات.تسمىتممئمحاضراتوحدةكل،وحدات

فلسفةمنواحداجانبافقطأفلوطينتشاؤميعكس

منهروبأوكعزاءالفلسفةإلىينظرحيثأفلاطون

فيالرومانيونيحبهكانالذيالجانبهوهذاكان.العالم

أفلوطين.عهد

الحديتة(.)المدينةروما:نظرا.تل،ينولأ

البلادفيالبريالنباتانظر:.اليهوديالأدئستين

(.اليهودي)الأفخستينالعربية

الموادلوزنيستخدمالموازينمننظامالألمحواردليوا

والموادوالحبوبكالفحم،الحجمالكبيرةالعاديةالتجارية

البريطانيالكومنولثفيالنظامهذأاستخدموقد.الغذائية

علىالمتريالنظامبهاستبدلولكن،الشماليةوأمريكا

كلمتينمنأدوارددمواكلمةجاءتوقدوالمئ.نطاق

هوالنظامهذاوأساس.الوزنبضائعتعنيانفرنسيتين

رطلويحتوي.كجم.،45يعادلالذيالرطل

أوقية،61إلىوينقسم،قمحة000.7علىالأفوارديبوا

الترويسيةالأرطالوتعادلدرهفا.61منهاكليساوي

والأحجارالثمينةالمعادنوزنفيالمستخدمةوالصيدلانية

وتقسم،قمحة076.5علىوتحتويكجم،.37،الكريمة

التيالأنظمةفىالقمحةوزنويكون.أوقية21على

ملجم.65ويعادلمتماثلا،الرطلتستخدم

الموسوعةفيصلةذتمقالات

الطنوالمقاسسالأوزاد

ويتردلهنداوقيةلأا

الترويسيالوزنالرطل

لمعا.(م6581-6771)يوميدأ،رودفوجاأ

فرضيتهأم181عامفىطرح،إيطاليفيزيائي

ينصأفوجادرو.قانونباسمتعرفالتىالمشهورة

،الغازاتجميعمنالمتساويةالحجومأنعلىالقانون

علىتحتوي،الجويوالضغطالحرارةدرجةنفسفى

سدفىقانونهساعدوقد.الجزيئاتمنالعددنفس

،دالتونانظر:.الذريةدالتونجوننظريةثغرات

منوجعلوالجزيء،الذرةبينأفوجادروميز.جون

انظر:.الذريةللأوزانصحيحبجدولالب!الممكن

قدومعايرتهاالذريةالأوزانتصحيحأنوالوا!.الذرة

اللإيطاليالكيمياءعالمقامعندماأم،858عامبدأ

الآخرينالكيمياءعلماءبتذكيركانزاروأستانسلاو

أفوجادرو.بعمل

يدالكونتهولقبهوكان،تورينفيأفوجادروولد

كواريجنا.

.الكيمياء:أيضاانظر

لغازاأميديو،أفوجادرو،:نظرا.قالون!وجادرو،أ

.(ئيةالفيزيالكيمياءا)تطهورلكيمياءا؟أدو!ا!رو(فىن)ؤأ

تحملالخضرةدائمةشجرةعلىتنموثمرةالأ!وولدو

بشكلأوبيضيةأو،كرويةالثمرةتكونوقد،نفسهالاسم

من-النوعحعسب-قشرتهالونويتدرج.الكمثرى

لبالأفوكادوولثمار.الداكنالأرجوانىإلىالأخضر

كبيرةبذرةعلىوتحتويالاخضرار،إلىمائلأصفر

.حدةوا

كا-مم!صحمج+؟33

زرسكايمع!حسى

ببذرةيحيطالاخضرارإلىمائلأصفرلبللأفوكادوالأنموكادو.

صعيرة.وأزهاراعريضةأوراقاالأفوكادوأشجاروتحمل.واحدةكبيرة
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غنيةفهي،كبيرةغذائيةقيمةذاتالأفوكادووثمار

طازجةالناسويآكلها.والزيتالمعدنيةوالمواد،بالفيتامينات

الشعبيالطبقويصنع.الطعامبعدماوحلوى،السلطةوفي

المسحوقالأفوكادومنغواكامولالمسمىالمكسيكى

المتنوعة.والتواب!!والطماطموالبصل

الوسطىأمريكافىأصلاموجودةثماروالافوكادو

فيأخرىكثيرةأنحاءفىالانتزرعولكنها،والجنولية

للأفوكادو،المنتجالرئيسيالبلدهيوالمكسيك.العالم

تنتجالمتحدةالولاياتوفيإفريقيا.وجنوبالبرازيلتليها

الأفوكادو.محصولمعظموفلوريداكاليفورنيا

تسعةبينمايتراوحارتفاعإلىالأفوكادوأشجاروتنمو

داكنةخضراءوأوراقمتباعدةأغصانذاتوهي.أم8و

الاخضرار.إلىضاربأبيضلونذاتصغيرةوأزهار

جيدةرطةتربةفىالأفوكادوأشجارزراعةوتنجح

.الصرف

ثلاثإلىالأفوكادومنالكثيرةالأنواعوتقسم

الهندي3-،تيماليالجوا-2،الم!سسيكي-ا:مجموعات

كللوجودالأصليةالأماكنعلىالأسماءوتدل.الغربي

مجموعة.

وثمار،رقيقةناعمةقشرةالمكسيكىوللأفوكادو

كجما..،2منأكثرمنهاالواحدةتزنماونادرا،صغيرة

تزنوقد،خشنةسميكةقشرةلهالجواتيماليوالأفوحصادو

أ!نديا!ادوالأفووثمار.كجمأ،ءمنأكثرالواحدة

ول!ش،الحواتيمالىالأفوكادوثماربحجمتقريباهيالغربي

بالجلد.شبيهةقشرتها

.الثمرةأيضا:ان!

إنجلترافيمنهاأربعةبريطانيا،فيأنهارلتسعةاسمألمحولى

ويلز.فيواثنانأسكتلندافيوثلاثة

وينشأوركشاير،أفونمايدعىغالباالأعلىأفون

تقاربلمسافةويجرينورثامبتونشاير،فىنيزبيمنبالقرب

وووستروهيرفوردورويكشايرعبركم051

بلدةفىلمسيفرنبسصالأعلىأفونيلتقىوجلوسترشاير.

رجبيمنكلالنهرعلىالواقعةالمدنوتضم.توكسبري

.أفونأبونوستراتفوردوووريك

وينشأبريستولأفونيدعىكذلك.الأدنيأفون

،أفونمقاطعةفىسودبريتشيبينجبلدةمنبالقرب

ولتشايرمقاطعاتعبركمأ..تقاربلمسافةويجري

باثعبرأيضاويمر.بريستولقناةفيليصب،وأفون

.وبريستول

ويلتشاير،فيديفازيزمنبالقربينشأ.الشرقيأفو!

هامبشايرعبرجنوباكمأ01تقاربلمسافةويجري

فيالصغيرةأفونعلىبرادفوردمدينةعبريحريبريستولأفوننهر

دريستول.قاةإلىطريقهدىولتشاير

بلدةفيالإنجليزيالقنالفيويصب.ودورست

ضفتيه.علىسالزبريمدينةوتقعأفونكريستتشيرش

عامحتىإنجلترأجنوبفىمقاطعةكانتألمحو!

حكومةتنظجمأعيدعندماأم،749عامأنشئتام،699

إحصاءحمسبالمقاطعةسكانعددبلغ.المحليةإنجلترا

الميناءالمقاطعةوتشمل.نسحة008/919-أم9!أ

منالجنوبيالجزءقبلاكانومابريستولالتاريخي

مدينةوتقع.سومرستمنالشماليوالجزءجلوسترشاير

ذاتلشرفاتهاوكان.أفونمنالشرقإلىالجميلةباث

شهيرا.سياحيامركزاجعلهافيالفضل،المعماريالفن

وسط،منهاسمهاالمنطقةأخذتالذيأفوننهرويجري

كلفتونعندالمنظرجميلمجرىشقوقد.المقاطعة

صممهالذيالمعلقكلفتونجسرالممرعلىويمتد.جورج

.أم486عامفيواكتمل،برونلكنجدومإسامبارد

الحكمونظامالسكان

ثلاثفيإنجلترالكنيسةبالنسبةتمبنفون.الديانة

وويلز،باثهىالمناطقوهذه.أسقفمنهايقودكلامناطق

وجلوستر.،وبريستول

والمباني.المنشقينلديانةمتأصلتقليدأفونمنطقةوفي

مبنىتشملالتقليد،بهذاللتذكرةبريستولفيالمقامة
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وكويكرز،ام973عامبنيالذيوزليلجوننيوروم

.أم667عامأسسالكويكرزلاجتماعبيتوهوفرايارز

تموقد.رومانيكاثوليكيأسقفبريستولفىولكلفتون

.أم739عامهناككاتدرائيةبناء

الأسسذاتالمدارسمنعددأفونفييوجد.التعليم

كاثوليكيةومدرسة،الويسليةالمدرسةتشمل،الدينية

تشيرشلمنبالقربسدكوتوفي.باثفيرومانية

الداخلية.كويكرزمدرسةتوجد

المتوسطةالمدارسمنعددأيضاالمنطقةوفى

عامفىبريستولمدرسةتأسعستوقد.المستقلةالقديمة

.أم532عامباثفيإدواردكنجومدرسة،ام552

أطفالمدارسالمحليةأفونهيئةتديرهاالتيوالمدارس

التعليمكلياتوتوجد،شاملةوأخرىابتدائيةومدارس

ورادستك،وفلتونبريستولوبدمنستر،،باثفيالعالي

،للفنونكليةباثوفيمار.سوبرويستون،وساوندول

وفيويلتشاير،وفيكورشمم،فىالكليةمبانيأغلبوتقع

العالي.للتعليمكليةأيضاباث

عامجامعيةككليةبريستولجامعةبدأتوقد

الجديدالقوطيالطرازعلىالمبنيبرجهاويعدأم،876

زراعيمعهدبريستولجامعةوفي.المدينةمعالممنواحدا

فياللحومبحوثومعهداشتونلونغفيوبستانى

وضعهاباثأصئبامعةوقد.وبريستوللانجفورد،

صناعى.معهدأيضابريستولوفي.ام!66عامكجامعة

التربيةانظر:.كلفتونفيالحضانةلمربياتكليةوتوجد

الجامعة.،والتعليم

نطاقعلىوالكريكتالقدمكرةلعبتاتنتشر.الترويح

ملاعبالقرىوأغلبالمدنوتضم.المقاطعةفىواسع

مهم.سياحيمركزوهيإنجلترا.غردسحنوبفيمنطقةفون

المتفرجينآلافويرقب.الخيوللتحربةحلبةهيأفونفيبادمتون

الضاحية.لاختراقصعبامحباقايتمونوهموراكبيهاالخيول

للاتحادتابعانالقدملكرةفريقانبريستولوفي.رياضية

وبريستول،سيبريستولهما،الإنجليزيالقدملكرةالعام

لمقاطعةالكريكيتفريقملعبويوجدروجرز.

كريكتفريقويلعب.بريستولفىجلوسترلغماير

رياضةالرجبيقدموكرة.باثفيأحياناسومرممت

القدمكرةمنأنتشاراأقلوهىالمنطقةفيأخرىشعبية

وباث.بريستولمنكلفيمهمةولكنها

فيوخاصة،السمكلصيدطيبةتسهيلاتتوجد

التشوخزانويجتذب،والبلاجدنالتشومياهخزانات

سباقحلبةباثوفى.والمتنزهينالطورمراقبةهواةأيضا

.الخيوللتجربةالعالميةالحلبةوهيبادمنتون

مقاطعاتستإلىأفونقسمت.المحليةالحكومة

ونورثوكنجزوودوبريستولباث:وهىالمحلىللحكم

المقاطعة،منالشماليةالأجزاءتضمالتيأفون

،أفونشرقيوجنوبكينشامتشملالتي،وانسدايكو

مير.-سوبر-ووستون،كليفدونتشملالتيسبربخووود

تجتمع.مشتركةشرطةقوةوسومرستأفونولمقاطعتي

الصحيةالشؤونوتدير.بريستولفيالتاجمحكمة

،باث:محليةهيئاتأربعالمستشفياتوخدمات

ميد.وساوث،وفرنشاي،وومشونووبريستول

الاقتصاد

السنين،لمئاترئيسياميناءبريستولاستمرت.التصنيع

ومثال.مستوردةخامموادعلىتعتمدصناعاتهامنوكثير

والتغليف،،التبغومعالجة،الشوكولاتةصناعةذلك

والطباعة
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ليمدينةأكربريستول

عريحري-السالقةأفون

كمبرلاند.حوضإلىأفود

فوقالمرورحركةويحقل

المعلق.كلفتونجسرالص

والفضائيةالجويةأصلصناعاتمهمامركزافيلتونوتعد

البريطانى،انللصي!إالطائرأتمصانعوفيها.إيروسبيس

.الطائراتلمحركاتومصئرولزرويس

شمهدتأم(49-5أ)939أضانيةاأحالميةاالحربومنذ

غيرالمعادنتنتجوهيكثيفا.صناعياتطوراماوثأفون

.والكيميائياتالحديدية

تشمل،الخفيفةالصناعاتمنعددباثفيويوجد

والطباعة.الخفيفةوالهندسة،الخزاناتوصنع،الكتبتجليد

الحرببعدصاعيامركزاميرلمموبر--وستونأسستوقد

فيمقرهاكان-كشيرةشركاتوفتحت.الثانيةالعالمية

-أولدبريشركةوتملك.المقاطعةفيمصانع-بيرمنجهام

النووية.بالطاقةتعملكهرباءتوليدمحطةسيفرن-أبون

بريستولفيوخاصةأفونفينشطةوهى.التجارة

شركاتمنوللعديد.واسعةمكاتبمنطقةبهاتوجدالتي

مؤسساتوبعض.بريستولفيمراكزالكبيرةوالمالالتأمين

للسياراتالرئيسيةالطرقمنبالقربالكبيرةالمستودعات

كمابالبضائ!المجاورةالمقاطعاتزبائنتزودأفونفي

القومية.اللأسواقتزود

الزراعة،فيتستغلأفونأراضيمعظم.الزراعة

المنتجاللبنوأغلب.الغالبةالسمةهيالأأجاناوصناعات

وفي.الجبنأواشزبدمنقليلقدرويصهحنعحليبا،يبا

المواشي،تربيةعلىأكثرالفلاحونركز،الأخيرةالسنوات

.الألبانمنأكثرالزراعيال!نتاخوعلى

وقتفي،أفونشماليفىال!صتزوولدمنطقةوكانت

الرئيسىإنتاجهاهيالحبوبول!ش،الأغناملتربيةمهمةما

الخفيفة،التربةخصوبةعلىالمزارعونويحافظ.الآن

المحاصيلوبزراعة،الأسمدةمنكبيرةكمياتباستعمال

التيوالعجولالأغنامبعضيربونوهم.دوريةبويقة

.بالأعشابتسمن

محطةوتقعالعصائر،صناعمنكثيرأفونفيويوجد

.أشتونلونجفىالتفاحعصيربحوث

صاليستمنالقريبةالمحاجرتنتجوالمحاجر.التعدين

)كبريتاتالسلستيتمنالعالماحتياجاتثلثي

!ألعابالصوارلفيالمعدنهذاويستعملالسترونتيوم(

صناعاتفيأيضاويستعملالأحمر.اللونليعطي(نارية

كمياتأفونفيوتنئالمحاجر.والإل!ضرونياتالخزف

المعادنوتشملالبناء.لصناعةالجيريالحجرمنضخمة

الرملي،والحجرالطوبطينالمقاطعةتنتجهاالتيالأخرى

خلئبريستول.قاعمن!الحفاراتير!الذيالرملوأيضا

عندللسياراتطريقانيتقاطع.والاتصالاتالنقل

منيمتدالذيهمهمابريستولشماليألموندزيري

بجنوبلندنيربطالذي،4ومإكستر،إلىبرمنجهام

عامإنشاؤهتمالذي،سيفرننهرجسرفوق4مويمرويلز.

.بريستولبقلب4مطريق32مويربط.ام669

باث،عبرلندنمنرئيسيحديديخطويجري

ويعبرإكستر.إلىثممير،-صحوبر-ووستون،وبريحممتول
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المنظرجميلةمدينةباث

وبها.السابقةأفونفي

وجميلةقديمةكثيرةمبان

الطرارع!مبنية

الجورجي.

،أفونشماليفيويلزساوثإلىلندنمنالرئيسىالخط

علىباركويمحطةوتوجد.سيفرننفقخلالويسير

يتفرعباركويشرقيوفى.فلتونمنبالقرب،الخطهذا

أفونفىللميناءتسهيلاتوتوجدالشمالإلىاخرخط

شرقيجنوبفيلولزجيتمطاروفي.وبورتبريماوث

المطاراتباقيإلىمنتظمةطيرانرحلاتتسيربريستول

لبعضطيرانرحلاتأيضامنهاوتسير.البريطانية

الأوروبية.المطارات

والإذاعةالتلفازأستوديوهاتمقرهىوبريستول

التلفازولمحطة.المحلىبريستولراديوذلكفيبماالبريطانية

ويذيع.بريستولفيأستوديوهاتأيضاالمستقلةهارنك

مستقلة.محليةإذاعةمحطةوهوالضبراديومنها

يوميةوجريدة،يوميتانجريدتانبريستولفيوتصدر

وبريستولباثفىأممبوعيةوجرائد،باثفيواحدة

مير.-سوبر-ووستونوكليفيدون

الجورجيالوازعلىبمبانيهاباثتشكل.السياحة

الرئيمسية.السياحةمراكزمنواحداالرومانيةوحماماتها

بريستولوتجتذب،مشةكلالناسمنكثيرباثويزور

أحوأضوكذلكالطرازالفكتوريكلفتونبحيالسياح

كليفدونفيالشاطئمنتجعاتتحتذبوكذلك.السفن

عطلاتهم.يقضونمنمير-سوبر-وستونوخاصة

السطح

وهى2كم345أفونمقاطعةمساحة.والمساحةا!لوقع

إلىالشرقمنأبعادهاأقصىويبلغ-تقريباالشكلمثلثة

الجنوبإلىالشمالمنلهابعدوأطول،كم05الغرب

شمالأ،جلوسترشايرعلىتشرفوهي.كم35يبابحو

نهرمصبويكونجنوبا.وسومرستشرقا،وويلتشاير

الجنوبية.المقاطعةحدودسيفرن

وبهاممهدةالساحليةالمنطقةمعظم.السطحمظاهر

النتوءأتبعضوتوجد.الطينمنواسعةمسطحات

فىوخاصة،الواسعةالرمليةالمساحاتوبعض،الصخرية

مستنقعاتالساحلبجواروتوجدمير.-سوبر-وستون

المسماةالصرفقنواتوتقطعها،صلصاليقاعذات

راينز.

منخفضةتلالمنالمقاطعةمنالأوسطالجزءويتكون

مقاطعةفىأساساتقعالتي،مندبتلالوتمتد.ووديان

هضبةوتوجد.الجنوبيةأفوناجزاءإلىالمجاورةسومرست

أخرىهضبةوتمتد.بريستولمنالجنوبإلىعريضة

غربىجورجكلفتونويقطعها،كليفدونمنشرقا

.بريستول

كوتزوولدتلالتكونأفونمنالشرقيالجزءوفى

تلالمنالغربيةوالحافة.متموجسطحذاتهضبة

وقد.م002بارتفاعالانحدارشديدةحافةكوتزوولد

المبانيمنكثيرفيكوتزوولدمنالجيريالحجراستعمل

.باثفيوخاصةألمحلية

الوحيد،الكبيرالنهرهوأفوننهر.والبحيراتالأنهار

خارجالشرقتجاهينسابثمتشبينجبجواريبدأوهو

واديفى،الجنوبفىأبعدلمدىثانيةيدخلثم،المقاطعة

أساساينسابوهنا.باثمنبالقربالجميلستوكلمبلي

.جورجكلفتونفيهبماوالخوانقالوديانخلالالغربتجاه

،أفونجنوبيفىصغيرنهروهويو،نهروينساب

بلاجدن.خزانوهىالمقاطعةفىبحيرةأكبرثانيخلال
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وهو،المياهمنامتدادأوسعيوجدبلاجدنمنوبالقرب

تشو.خزان

مندائمةغربيةجنوبيةشياحأفونتتعرض.المناخ

المنصقةامناخي!صن،لذلكونتيجة.الأطلسيالمحيط

المرتفعةالأراضيعلىقليلاأكثرالأمطاروتسقطمعتدلأ.

نحوالسنويالمطرومتوسطقليلا.أبردهذهوتكون

تلالفىملمأ).00ونحو،المستنقعاتعلىملم075

نحوينايرشهرفيالحرارةدرجاتومتوسط.مندب

.م715نحويوليوشهروفي،م5.4

تاريخيةنبذة

أفونأراضىمعظمكانت،التاريخقبلماعصورفي

شيالاستقراروح!ان.الكثيفةوالغاباتبالمستنقعاتمغطاة

علىالمستوطن!تأغلبوعاش!صعبا،الظروفهذهمثل

أرر.وكوتزورمندبتلالفيالمرتفعةالأراضي

التلالريففىالضيعاتبعضاشومانبنىوقد

ميلز،!يالآنواسمهاأبونيفيميناءوألسسوا.والوديان

وكانت.بريستولمدينةضواحيفىالأحياءأحدوهى

أصبحمامكانفيمشيدارومانيا،منتجعاسوليزأكوا

.باثاللآنيسمى

،الغاباتأزالواأنبعدبريستولالسكسونأسسوقد

وكانتالحاضر.الوقتحتىاستمرللقرىنظاماوأنشأوا

وس!صرإدجارتتتوموقعباثفيالسكسونيةالكنيسة

.م739عامإنجلترالكلملكا

أغمالقواأطصوفتجارةنشأتالوسطهىالعصوروأثناء

الأولالميناءبريستولوأصبحت.أفونمنطقةفيوتطورت

فيعظيمةسطوةللتجارةوأصبح.الصوفلتصدير

الأولصكهاعلىبريستولوحصلت.وباثبريستول

.ام918عاموباثأم،155عامكمدينة

سبالمشيانوابنهكابوتجونأبحر،أم794عاموفى

لاند،نيوفاوندإلىوصلاوربما،الأطلسىالمحيطليعبرا

أمريكافيأراضفيالحقإنجلتراالبحريةرحلتهموأعطت

العشعمارها.فىمهمادورابريستولولعبت.الشمالية

العبيد.تحارةفيبريستولتحارمنكثيروشارك

الميلاديعشرالثامنالقرنمنالأخيرةاسشواتوفي

كثيرااتسعتوقد.قوميةأهميةذاتمدينةباثأصبحت

وكان.الجورجيالطرازعلىبناؤهاوأعيد،الوقتهذافى

رئيسبيوناش،باثتطورفيالمهمةالشخصياتمن

جون،نفسهبالاسممعماريانومهندسان،الاحتفالات

وال!بن.ال!بوود

التاسعالقرنفيالنقلفيضخمةتطوراتحدثت

وأفون،كنتقنالرينيهجونأكملفقد.الميلاديعشر

إيزامبردوأكمل.أم018عاموريدنجبريستولبينليربط

عامبريستولإلىلندنمنالعطمالحديديالخطبرونل

عبرالمعلقكلفتونجسرأيضابرشنلصمموقد.أم084

أثناءبسرعةوبريستولباثمنكلنمتوقد.أفوننهر

مير-سوبر-وستونونمت.الميلاديالتاسئكلشرالقرن

ام108عام138منسكانهافىبزيادة،أسرعبدرجة

العشرين.القرنبدايةفى.27518إلى

فيمهمينبشخصيندوكسبريستولارتبطتوقد

نظمالذيتيليتبنجامينهما،المهنيةالنقاباتتاريخ

أصبحوقد.ام988عامفيتانر"!!!دوكرزلندنإضراب

بعدفيماالنقللعمالالعامالاتحادبنىالذيبيفنأيرنست

.الوزارةفىعضوا

.بريستولالجسر،بمباثأيفئا:انظر

أنطوني.،إيدن:نظرا.إيرل،!ونأ

بأنهاتشتهربإنجلترا،الوسطىويلتشايرفيقريةأ!ييوري

ماقبلعصرإلىيرحئاريخها،قديمةمبانلبعضموقع

أكمأبعدعلى،كينيتنهرعلىالقريةتقع.التاريخ

يشكلكانكبير،دائريترابيسدداخلمارلبورو،غربي

ولأفيبوري.الحديديالعصرإلىيعودحصنمنجزءا

معظمارتفاعويصل.م503نحوقطرهيبلغحجريطوت

إلىيصلبعضهاولكنالمتر،ونصفمتريننحوالأحجار

وهي،سيلموريهضمةجوارها11تقع"أمتار.ستةءارتفا
.ءىهـ

أوروبا.فيعيةاصصاأهضبةأكبر

الضخمة.الصخريةالنصبأيضا:ان!

إلىتعودالتيبمباليهاوتشتهربحلترا،ليالوسطىويلتشايرفيتقعألمحيوري

الوسيط.الححريالعصرإلىلهاالحجريةالدائرةوتعود.التاريحقلما
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منويستخرجالربو.لعلاجيستخدمعقارال!!يدرل!

الجسمفيالإفيدرينعملويشبهأفيدر.،الصينىالنبات

عددويزيد،الدمضغطيرفعفالإفيدرين،الأدرينالينعمل

الأغشيةيقلصكما،العينبؤبؤويوسع،القلبضربات

الجيوبلفتحالأحيانبعضفيويستخدمالخاطية،

وأ،الفمطريقعنأخذهويمكن.الأنفيةوالأقنيةالمسدودة

النوباتتخفيففيكبيربشكلمفيدوهو.الاستنشاق

لتخفيفأيضااستخدموقدالربو.مر!ىعندالخانقة

القش.حمى

الأدرينالين.ان!أيضا:

جنديام(.-559أ)798مالوللكاماكو،أ!للا

رئيسأصبح،مكسيكىسمياسيوزعيمودبلومالحمي

واصلوقد.أم-469ا049عاممنالمكسيكجمهورية

أدخلهاالتيالإصلاحيةالتدابير،للجمهوريةرئيسابوصفه

أفيلاولكنلازارو.،كاردناس:انظر.كاردناسلازارو

محافظة.أكثرطابعاالوطنيةالحياةإلىأدخلكاماكو

حثأم(أ-459)939الثانيةالعالميةالحربوخلال

المحور.دولمعارضةعلىاللاتينية-الأمريكيةالشعوب

المكسيك.انظر:

بالمكسيك.بولافي،تيزويتلانفيكاماكوأفيلاولد

قادهاالتيالانتفاضةإلىأنضم،عشرةالسابعةسنوفي

فيكتوريانو،الجمهوريةرئيسضدكارانزافينوستيانو

إيلياسوبلوتاركوكاردناسمعبعدفيماوحاربهويرتا.

.أم239عامفيدولاهويرتاأدولفوتمردضدكاليس

فيموريلياعنلدفاعهبالتقديركاماكوأفيلاوحظي

كاماكوأفيلاتفاوضام929عاموفي.أم279عام

وزيراوعملالمتمردينالجنرالاتمن21استعسلامبشأن

كاردناس.حكمتحتالوطنيللدفاع

جنوبفيتقعتاريخيةومدينةزراعىمركزأ!يدلون

المناطقإحدىفىالروننهرطولعلىفرنسا،شرقى

عدديبلغالتي،وأفينيونفرنسا.فيغنىالأكثرالزراعية

للفواكهتجاريمركز،نسمة98!132سكانها

الأنشطةوتشتمل.الأخرىوالمحاصيلوالخضراوات

الموادوصناعة،بالسفنالشحنعلىالأخرىالاقتصادية

صيفكلهناكويقام.والصابونوالجلودالكيميائية

وهىفوكلوزدائرةعاصمةوالمدينةكبير.مسرحيمهرجان

إدارية.مقاطعة

الرومانالجنودأسه!الميلاد،قبلالثانيالقرنفي

مقرابأفينيونالانيعرفالذيالموقعفىمستعمرة

القصرويعد.النصرانيةمركز،كانتثمومن،للبابوأت

وأثرأمعماريةتحفة-البابواتيعيشكانحيث-البابوي

لحمايةالمدينةحولبنيتالتيوالأسواررئيحسيا.ممياحيا

قائمة.لاتزالالبابوات

فيهابماالأدويةمنلكثيرمصدراتؤلفمادةالأ!يون

.الأفيونمنالهيروينيصنعكما،والمورفينالكوديين

منالمصنوعةالأفيونية،الخدراتومعظمالأفيونويؤدي

البلدانمنوكثير،الإدمانإلى،عليهتحتويالتيأوالأفيون

واستعماله.وتوزيعهصناعتهمنعتقد

نباتمنالمستخرجالصعيدهوالأفيونومصدر

إلىويحول.الخامالأفيونيسمىالذيالخشخاش

قدكماا!لصفى،الأفيونباسميعرفبنىمسحوق

المورفي.قاعدةيسمىأصفرمسحوقمنهيستخرج

معالأدويةصانعيقبلمنالمصفىالأفيونويستخدم

وأدويةوالمورفين،الكودييندواءلصنعالمورفينقاعدة

.أخرى

تغطيشاسعةمنطقةالغربيةالشماليةالأقاليم

لمقاطعاتالشماليةالتخوممنتمتدوهيكندا.ثلثنحو

سكانوعدد.الشماليالقطبمنكم008نحوإلىكندا

سكانهاويشمل.نسمة58و...الغربيةالشماليةالأقاليم

أصلمنقوم)وهموالهجناءوالهنود،والإسكيمو،،البيض

(.مختلطوهنديأبيض

كندافيسياسيةوحدةالغربيةالشماليةوالأقاليم

الأقاليمفيالإسكيموطالبوقد.يلونايفعاصمتها

،أم399وفي.تخصهمسيالمسيةبوحدةالغربيةالشمالية

أبريلفييبدأأنعلىالتقسيمالكنديأجمرلمانأأجاز

.أم999

جغرافيةمناطقثلاثالغربيةالشماليةبالأقاليموتوجد

الرئيسية،الشماليةالقطيةوالأرض،ماكينزينهرهي

الأشجار،خطويفصل.الشماليالقطبيوالأرخبيل

ومناطقماكينزينهربين،الغاباتلمنطقةالشماليةالحدود

الشمالية.القطيةاليابسة

شماليالغربيةالشماليةالأقاليمنصفحواليويقع

الغربيةالشماليةالأقاليموشتاء.الش!اليةالقطيةالدائرة

نهرفيوالصيف.ومعتدلقصير،صيفهابينماوباردطويل

الشماليتين.القطبيتينالمنطقتينفيمنهأدفأماكينزي

وكانوأ.القديمةمصرسكانبعضإلىيشيراسمالأقياط

الغنيةالقديمةالمصريةاللغةلهجاتمنلهجةتحكلمون

يونانيةبألفبائيةالمكتوبةاليونانيةالكلماتمنبالعديد

الكنيسةأعضاءعلىأقباطكلمةتدلكما.معدلة
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يستخدمونكالذين،الحدشةمصرفيالقبطجةالأرثوذكسية

المصريينكسائرالأقباطوتحكلم.صلواتهمفيالقبطجةاللغة

العربية.اللغةاليوم

فيالنصرانيةال!شيسةتطويرفيرائدادوراالأقباطأدى

منذالنصرانيةللديانةخدماتهمأهمأسدواوقدبدايتها.

الرالغالقرنمنتصفحتىالميلاديالثالثالقرننهاية

الحركةالمصريأنطونيوسالقبطيأسسعندما،الميلادي

بسيرةكبيرةلدرجةالأقباطاهتموقد.الرهبانيةالنصرانية

القبطيالأد!منتبقىفيماجليوهذا،القديسينوأقوال

.الموضوعهذاعليهيهيمنالذي

دخ!!م642عاممصرالمسلمونالعربفتحوعندما

أربعةمصرفىاليومويعيش.الإسلامالأقباطمنال!صير

فيأخرىقبطيةجالياتتنتشربينما،الأقباطمنملايين

الكنيسةاجتمئرؤساءالسبعينياتوفيالعالما.أنحاءكل

إمكانيةلبحث،الرومانيةالكاثوليكيةالكنيسةمعالقبطية

الشمل.لم

هـ،أ355-1)288محمدالسير،إقبال

وفيلسوفعالم،إقبالمحمدالسيرأم(.1873-389

بينواشوحيةالسياسيةالوحدةعلىيحثكانوشماعر.

صياغةيعيدأنإقبالحاولوقد.الإسلاميةالشعوبجميع

للعالمالأكاديميةاباللغةالإسلاميةللعقيدةالأساسيةالأفحار

الحديث.

مسيالكوتمدينةفيإقبالمحمدولد.المبكرةحياته

وتعلملاهور،فيالحكوميةالكليةفىودرس.البنجابفي

الأولىقصيدتهكتبوقد.والفارمسيةالعربيةالآداب

ية.لأردبا

الإنجليزيةإقبالتعلمأم09وه1091عاميوبين

عاموفيبلاهور.الحكوميةالكليةفيالإلمملاميةوالفلسفة

السنواتوخلالالاقتصاد.عنالاولكتابهألفأم!.ه

جامعتيفيالمتحدةالمملكةفيدرسالتاليةالثلاث

تخرجوقدبألمانيا.ميونيخفيوكذلك،ولندنكمبردج

الفلسفة.دكتوراهدرجةوحازمحاميا

إلا،لهمهسةالمحاماةاتخذلاهور،إلىإقبالعودةولعد

علىتنشدقصائدوكتب.الحقيقيهاجسهظلالشعرأن

التقليديين.الشعراءطريقةمقتفياالملأ

منأم159عامبعدالحقيقيةشعهرتهعلىإقبالحصل

أسرارعنوانتحتبالفارسيةطويلةقصيدةنشرهخلال

انعدامأسراربعنوانمكملةقصيدةوأعقبتها.النفس

وفاته.لعدأم53!سنةإلاتنشرلمولكنها،النفس

لالنفسالتضحيةإلىالمسلمينتدعوهذهقصائدهوكانت

وفي.للاخرينالشاملوالخيروالعدلخوة19!عبيلفى

منمجلداتإقبالأصدر،العشرينالقرنمنالشمرينيات

أغنيةقصائدهدرةوظهرت.لحمبقمماأطولبالفارسيةالشعر

.م3291عامالخلود

السياسيةالناحيةمنإقبالشعريعبر.الشاسيةأفكاره

كانأوروبافيإقامفوقبل.الميدانهذافىأفكارهعن

أهدافعرفأنبعدولكن.أعنديةاالقوميةفكرةيساند

والروحالعرقيةشروررفضوأصوأعا،الحركةهذه

ترتكزالقوميةجذوتهوصارتفيها.رآهاالتيالاستعمارية

علىالارتكازمجردمنبدلآأضقافةواوالتاريخالعقيدةعلى

شديدكانالهنديالمجتمعأنأدركوكذأ!ك.الجغرافيا

لالدرجةواللغةالطبقيالتمييزرأرردت،ابسببالتمزق

القوميةلنجاحمعقولةفرصةيعص!!أنمعهايستصث!أ

بتوحيديناديإقبالبدأأم،019عامومند.التقليدية

المشعادةبغية،أحالماامتدادعلىالإسلاميةالشعوب

الفاعل.الإصلاحخلالمنالغابرةالأمجاد

حافلةسنواتالعشرينالقرنمنالثلاثينياتوكانت

،وأفغانستانوالقدسأوروباإلىسافرفقد.لإقبالبالنسبة

إقبالألقىأم039عاموفىالأشعار.منمزيداونشر

الإسلاميةللرابطةالسنويالاجتماعفىالرئاسيالخطاب

شمالفيالمسلمينحثالخطابهذاوفىأباد.أطهاشى

على-السكانأكلبيةيش!طونكانواحيث-أعنداعربي

عاموفيوالهند.بريطانيامنكلعنلاستقلاأ!االمطالبة

فىأسشديرةاللمائدةالثالثالمؤتمرفيإقبالشاركام329

حكومةقانونلصدورالطريقالمؤتمرهذامهدوقد.لندن

فيأوسعمشاركةللهنودأتاحالذيأم359لعامالهند

إقبالانتخمطأم369وعام.الخاصةالسياسيةحياتهرا

.البنجابفيالبرلمانيةللهيئةرئيسا

الإسلاميةالرابطةاقترعت،إقبالوفاةمنسنتينولعد

وتعني.باكستانتسمىجديدةأمة-مبدئهلصالح

الأطهار.أرصبالأرديةباكستان

الائتماني.القرضانظر:.الاقتراص

.الاقتراعورقةانظر:.السريالاقتراع

البكتيريا.بمالبراميسيومانظر:.الاقتران

الأنشطةبتحليليهتمالذيالاجتماعيالعلمالا!تصاد

ويدرس.والخدماتالسلعانتاجكيفيةوبمعرفة،التجارية

فيهايرغبالتيالأشمياءبهاتنتجالتيالطريقةالاقتصادعلم

كماالاشياء.تلكبهاتوزعالتيالطريقةوكذلكالناس

التيالأشياءوالأمالناسبهايختارالتيالكيفيةيدرس

فيها.يرغبونالتيالمتعددةالحاجاتبينمنيشترونها
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لإنتاجالمستخدمةالمواردتكونالأقطار،كلوفي

الاممنأمةلأيلايتوافرأنهأي.قليلةوالخدماتالسلع

كللإنتاجالعمالأو،والمصانع،المزارعمنمايكفي

منفالقليلأيضا.بالندرةالأموالوتتسمالجميع!.مايريده

وفي،يريدونهماكللشراءالكافيةالامواللديهمالناس

كلفيالناسعلىيتعينفإنهوعليه.يريدونهالذيالوقت

مواردهملاصعتعمالالطرقأفضليختارواأنمكان

إنفاقبينيختارواأنالأطفالعلىيتعينفقد.وأموالهم

لحممنشريحةشرأءعلىأوشعريطعلىمصروفهم

نأالتجاريةالمحلاتأصحابعلىيتعينقدالبقر.كما

فىمدخراتهمتوظيفأوصيفيةعطلةقضاءبينيختاروا

إنفاقالأمةعلىشعينقدوكذلك.البضائعمنالمزيدشراء

المزيدأوالطرقمنالمزيدبناءعلىالضرائبدافعيأموال

علىيتعين،ألاقتصاديةالنظروجهةفمن.الغواصاتمن

سبيلفييقتصدواأنوالأمةالمحلاتوأصحابالأطفال

عليهميجبأنههذاويعني.والرغباتالاحتياجاتمقابلة

الأشياءإنتاجسبيلفيبحوزتهمالتيالموارديستخدمواأن

غيرها.منأكثرفيهايرغبونالتي

الاقتصاد(علمفي)المتخصصونالاقتصاديونيعرف

السلعإنتاجكيفيةبدراسةيعنىالذيالعلمبأنهالاقتصاد

بالسلعالاقتصاديونويعنيوتوزيعها.والخدمات

بالإنتاجويعنون.ويشترىيباعأنيمكنماكلوالخدمات

فيعنونتوزيعكلمةأما.وتصنيعهاوالخدماتالسلعمعالجة

.الناسبينوالخدماتالسلعتقسيمبهايتمالتيالطريقةبها

الاقتصاد:فرعينإلىعادةالاقتصاددراساتتنقسم

بأنهالكليالاقتصادويعرف،الجزئيوالاقتصادالكلى

النظامشؤونفييبحثالذيالاقتصاد،منالجزءذلك

الموجودةالمنفردةالقطاعاتعنبدلابمجملهالاقتصمادي

منلأمةالكليالاقتصاددراسةفإن،المثالسبيلفعلىفيه،

الإجماليالقوميالنابخفىالأرجحعلىستبحثالأم

تلكوستنظر.الإجمالىالوطنيالنابخان!:.وتحلله

المؤشراتهذهبينتربطالتيالعلاقاتفيالدراسة

بهاتمرالتيالتغييراتتوضحأنوتحاول،المهمةالاقتصادية

لخمستمتدربما،معينةزمنيةفترةخلالالمؤشراتتلك

.سنوأت

بإمكانيصبحفإنه،لهمالمعلوماتهذهومإتاحة

اتخاذتمماإذامميحدثعما،التنبؤاتيبنواأنالاقتصاديين

شكلفيالقراراتهذهتكونوقد.معينةاقتصاديةقرارات

.الفائدةأسعارمعدلاترفعأوالحكومىالإنفاقزيادة

قطاععلىتركزفهيالجزئىالاقتصاددراساتأما

بذلكالمتعلقةالتأثيراتفيوتبحثالاقتصاد،منمنفرد

منالقطاعهذايتكونوقد.التفصيلمنبكتيرالقطاع

سلعةمنأومعينةشركةمنأو،المستهلكينمنمجموعة

الاقتصاديةللدراسةالرئيسيةالأهدافومن.السلعمن

المستهلكقراراتبهاتؤثرالتيالكيفيةتحديدالجزئية

على،مدروسةأخرىوحدةأيأو،الشركةأو،وأنشطته

معينة.خدمةأوبسلعةالخاصةالألممعار

سبيلعلى،كالمطاطالسامنسلعةدراسةوتستدعى

التيوالأسعارمنهاالمعروضةالكميةإلىالنظر،المثال

وكذلك.المستهلكونويدفعهامقابلهاالمنتجونيتلقاها

مثل،للمطاطالأخرىالمنافسةالسلعإلىالدراسةتنظر

الأسعارنسبةزادتماوإذاوأسعارها.،الاصطناعيالمطاط

تخفيفطلبهمفيالمستهلكونأخذمعينمستوىعن

مناسب.آخربديلإلىيتحولونوربما،المطاطسلعةعلى

لايستطحالسعرمنمستوىهنالكفإنالمقابلةالجهةومن

هذاتناقصفإذا.للمستهلكينمنهبأقلالمطاطيبيعأنالمنتج

تغطيةلايستطيعالمنتجعفإنأقل،مستوىإلىالعسعر

الربح.منبدلأالخسارةتحملعليهسيجببلالتكاليف

المعروضة،والكمياتالإنتاجتوقفالأمر،هذاحدثفإذا

يغطيلمسعرايدفعواأنالمستهلكينبإمكانيعودحتى

عليها،يعيشالتيالأرباحبعضلهويحقق،المنتجتكاليف

منها.الجديدةالامشثماريةمتطلباتهويقابل

باستخداميعنىالذيالقياسيالاقتصادويستخدم

درالمماتمنكلفي،والإحصائىالرياضيالتحليل

الجزئى.والاقتصادالكليالاقتصاد

يجري-وشرائهاالأسهمبيعأسعارمثل-الاقتصاديةالمؤشرات

الحوا!ميب.بوساطةمتواصلةبصورةومتالعتهارصدها
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الاقتصاديةالمشكلات

أسسلعاإنتاجعمليةتنظمأنأمةكلعلىينبغي

ذلك،ولتحقيقمواطنوها.يطلبهاالتىوالخدماتوتوزيعها

الحلولطرحمنلهلابدللأمةالاقتصاديالنظامفإن

ينبغىالذيماأ:التاليةالأساسيةالأربعةللأمشلةالمناسبة

إنتاجمميجريكيف2-؟والخدماتالسلعمنإنتاجه

السلعسيتلقىالذيمن3؟والخدماتالسلعتلك

الاقتصاد؟سينمولصرعةبأي-4؟المنتجةوالخدمات

تنتجأنأمةأيبإمكانليص!؟إنتاجهينبغىالذيما

بكاملللوفاءاللازمةوالخدماتالسلعمنماي!صيهاكل

التيوالخدماتالسلعأيولكن.مواطنيهااحتياجات

السلعمجموعاتبينمنأهميةأكثراعتبارهايمكن

الأرضاستخدامالأفضلمنهلالختلفة؟والخدمات

استخداميجبوه!!؟القمحلزراعةأمالماشيةلرعي

أجهزةأم،الجراراتلإنتاجأم،الصواريخالمصئلإنتاج

؟التلفاز

علىأينبعي؟والخدماتالسلعإنتاجسيجريكيف

إنشاءينبغىأمكساءها؟وتنسجغذاءهاتزرعأنأسرةكل

اممتخدامينبغىأم؟السلعتلكلتوفرمتخصصةصناعات

صناعةالأفضلمنام؟معينةصناعةفيالعمالمنالعديد

؟المهامتضطلثختلفالتىالالاتمنالمزيد

نأيجبهل؟والخدماتالسلعسيتلقىالذيمن

السلعمنمتساويةوحصصاأنصبةالجميعينال

تخصصأنيجبالتيوالخدماتالسلعوما؟والخدمات

يجباكتىوالخدماتالسلعماثمشرائها؟علىللقادرين

؟أخرىبطرقتوزيعها

حينماالاقتصادينموالاقتماد؟سينموسرعةبأي

تحددأنالأمةوعلى.والخدماتالسلعمنالمزيدينتج

لبناءتستعملأنيسبغيالتيالنادرةمواردهامنالنسبة

بمالأبنائهاالتعليممنالمزيدولتقديم،والآلاتالمصانع

كممعرفةيجبكذلك.المستقبلفيالإنتاجزيادةيكفل

،والخدماتالسلعلإنتاجتخصيصهيلزمالبلاد،مواردمن

ذلكإلىإضافةالمباشر،للاستهلاكوالكساءالغذاءمثل

البطالةبهاتتفادىالتىالكيفيةتقررأنالأمةعلىينبغي

البلاد.مواردتبددالتيالأخرىاالاقتصاديةوالن!سسات

الاقتصادنموكيفية

مستوىتوفيرمنيتم!شحتىالنمومنللاقتصادلابد

الحصوللهميكفلماأي،للناسومتزايدمرتفعمعيشى

أفضل.نوعيتهاتكونوأن،والخدماتالسلعمنالمزيدعلى

تحسنتمابلداقتصادنموتسارعفكلماعامةوبصورة

وارتفعت.فيهالمعيشةمستويات

منتجعلرئيسيةعناصرأربعةهنالكالاقتصاد.تنمية

العناصروهذه.والخدماتالسلعتنتجأنللبلادالمم!ش

الطيعيةالموارد-أ:هيالإنتاجيةبالمواردتسمىالتي

التقنية.-4العاملةأسيدا3-المالرأس2-

تشملبأنهاالطبيعيةا!لواردالاقتصاديونيعرف

الشمص.وضوءوالمياهالمعادنمثل،الخاموالموادالأرض

والمؤنالمصالئرالأدواتالمالرأسعنصرويضم

يعملونالذينالناسكلفتعنيالعاملةاليدأما.والمعدات

التعليميةمستوياتهمتعنيكماعمل،عنيبحثونأو

العلمىالبحثإلىالتقنيةوتشير.العمليةوخبراتهم

والخترعات.الأعمالمجالفىوالبحث

منيزيدأنلابدمعينةأمةاقتصادفإنالنمو،ولتحقيق

نأالأمةعلىينبغي،المثالسبيلفعلى.الإنتاجيةمواردها

الثقيلةوالمعداتالمصانعلبناءمواردهامنجزءاتستعمل

هذهامشعماليمكنثمومن،الصناعيةالموادمنوغيرها

فيالأخرىالسلعمنالمزيدلإنتاجأ!همناعيةاالمواد

منالمزيدعنتبحثأنأسبلاداعلىينبغىكذا!ك.المستقبل

وأن،جديدةتقنياتتبتكروأنتنميها،وأنالطبيعيةالموارد

سيوجهونالذينالأعمالومديريوالعمالالعلماءتدرب

هذهتكتسبهاالتيالمعرفةوتسمى.المستقبليالإنتاج

.البشريالمالرأسالفئات

سلعمنماينتجكلقيمةإن.الاقتصاديالنموقياس

الإجمالي،الوطنىالنابختساويمعينةسنةفيوخدمات

الاقتصادنمومعدلويقاس.الإجماليالوطنيالنابخان!:

عادة،معينةفترةخلالالإجمالىالوطنيالنابخفىأضغيربا

إلى0791سنةمنالفترةوفي.سنةبعدسمةمات!صن

بمعدلاتمختلفةلبلدانالإجماليالوطنيالناتجنماأم889

إجراءبعدوذلككثيرا،بعضعنبعضهايختلفمتوسطة

تحققتوقد.التضخمأثرلاستبعاداللازمةالتصحيحات

،%9.2المتحدةالولايات%،2.2بريطانيا:التاليةالمعدلات

،%5.6ماليزيا،%4.4كندا،%3.3أستراليا،%3أيرلندا

.%2.9إفريقياجنوب،8.8%كوجهوج8%،سنغافورة

باتباعللبلادالاقتصاديالنمودرجةقياسويمكن

لمواطنىالمعيشيالمستوىبدراسةوذلك،أخرىطريقة

ألاقتصاديونيقسمالمعيشيالمستوىعلىوللجكمالبلاد.

عددإجمالىعلىللبلادالإجماليالوطنيالناجأحيانا

متوسطمقياسعلىالحصولذلكمنوينتح،السكان

النابخمتوسطويقيس.الفرديالإجمالىالوطنيالنابخ

قدالتيوالخدماتالساقيمةالفرديالإجماليالوطني

كلتقسيمماتمإذاوذلك،المتوسطفيالفردعليهايحصل

علىالسنةتلكفيالبلادفىالمنتجةالسلوالخدمات

المعيشة.مستوىانظر:.متساويةلصورةالسكان
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الاقتصاديةالأنظمةانواع

فىالاقتصاديةالأنظمةأنواعالفقرةهذهتتناول

الاقتصادفانظر:الإسلاميللاقتصادبالنسبةأما،الغرب

.نظام،لإسلاميا

متباينة،اقتصاديةنظموالشرقالغربفيتطورت

التىالكيفيةعلىيوماتتفقلمالختلفةالأملأنوذلك

وفي.الأساسيةالاقتصاديةمشكلاتهابهاتحلأنيجب

الرأسمالية-ا:هيمهمةاقتصاديةنظمثلاثةاليومعالم

وتتضمن.الشيوعية3-الختلطةألاقتصاديةالأنظمة2-

منمشتركةعناصرالبلدانمنلكثيرالاقتصاديةالأنظمة

مختلفة.اقتصاديةنظم

البلدانمنلكثيرالاقتصاديالنظامهى.الرأسمالية

الفردلأنرأسماليةوسميت.العالمأرجاءمختلففى

والشققالمصانعمثلالمالورأسالأرضيمتلكأنبوسعه

حريةالرأسماليةوتشجع.الحديديةوالسككالسكنية

بأنللناستسمحلأنهاالحر،والاقتصادالتجاريالعمل

إلىومتحررةمباشرةبصورةالاقتصاديةأنشطتهميباشروا

الحكوميين.والتحكمالتدخلمنكبيرحد

منأولسميثآدمالأسكتلنديالاقتصاديوكان

عشرالثامنالقرنفيوذلك،الرأسمالىالنظاممبادئطرح

ألاعليهاينبغيالحكوماتبأنسميثآمنوقد.الميلادي

رجالرغبةأنيعتقدوكان.الأعمالمعظمفيتتدخل

وتقنينهاتنظجمهاماتمإذا،الأرباحتحقيقفيالأعمال

مايرغبهلإنتاجالخفيةاليدمثلفستعمل،بالمنافسةوتأطيرها

يعملدعهبعبارةسميثفلسفةوتعرف.المستهلكون

(.التدخل)عدم

الفرديةالحريةعلىسميثآدمتركيزولايزال

الرأسمالي.الاقتصاديللنظامالزاويةحجريمثلالاقتصادية

والتقنيات،والمدن،الحديثةالأعمالقطاعاتنمولكن

الحكوماتإعطاءإلىالناسقادهذا،كلوتعقد،المتبعة

سميث.بهخصهامايفوقالاقتصاديةالأعباءمنالمزيد

يعرفونالاقتصاديينمنالعديدفإنالأمر،حقيقةوفي

لأنالرأسماليةمنمعدلنموذجبأنهالأمريكيالنظام

فيه.مهمبدورتقومالحكومة

بالأنظمةأيضاوتدعى.انحتلطةالاقتصاديةالأنظمة

منالمزيدعلىالأنظمةهذهتشتمل.الموجهةالاقتصادية

الأنظمةمعبالمقارنةالحكوميينوالتخطيطالتحكم

الحكومةماتمتلكغالباالختلط،الاقتصادففي.الرأسمالية

والمياهوالغازوالكهرباءالنقلمثل،مهمةصناعات

تكونأنفيمكنالمتبقيةالصناعاتأغلبأماوتسيرها.

منالرئيسيالنوعهيوالاشتراكية.خاصةملكيةذات

الاشتراكية.انظر:.الختلطالاقتصادأنواع

دولالختلطةالاقتصاديةالأنظمةذاتالبلدانوبعض

البلدانتلكفيالشعبأفرادينتخبإذ،ديمقراطية

الاقتصادية،السياساتبعضعلىويقترعون،حكوماتهم

تمارسهالذيالتحكممقدارلزيادةيقترعونقدكذلك

الأنظمةوتسمى.تقليصهأوالاقتصادعلىالحكومة

الديمقراطية.الاشتراكيةغالباالبلداندتلكالاقتصادية

علىمبنية،التقليديةصورتهافيالشيوعية.الشيوعية

هيمنةوعلىتقريباالمنتجةالمواردلكلالدولةملكية

ويتخذ.المهمةالاقتصاديةالأنشطةكلعلىالحكومة

السلعبإنتاجالمتعلقةالقراراتكلالحكومةمخططو

التيالأقطارمنكثيرفيولكن.وتوزيعهاوتسعيرها

إلىالتطيقذلكيؤدلمفيها،النظامهذاتطبيقجرى

العشرينالقرنمنالثمانينياتوبنهايةالاقتصاد.ازدهار

الاتحادخاصة-الشيوعيةالبلدانمنالكثيربدأت

فى-الأخرىالشرقيةأوروباوبلدانالسابقالعسوفييتى

فقد،عنهوالتخليالتقليديالشيوعىالنظاممنالتنصل

فيالحكوميالتحكمدرجةمنالبلدانهذهخففت

للمزارعالخاصةبالملكيةالسماحفىوشرعتالاقتصاد

والمصاب.

الراسماليالاقتصاد

فيوالنساءالرجالمنالملايينينكبيومكلفي

والمصابالمزارعفيالعملعلىالرأسماليةالدول

فىوالخدماتالسلعمنهائلةثروةوينتجون،والمكاتب

الذيالمكانالناسعلىالحكوماتتفرضولا.سنةكل

فىإنتاجهيجبالذيمالاتقرركمافيه،يعملواأنيجب

يجبالتيالأسعارالحكوماتلاتفرضكذلك.المزارع

ذلك،منالرغموعلى.والخدماتالسلعلمعظماثمنادفعها

الناسمعظمويتلقىتحدد،والاسعارينفذالعملفإن

يحتاجونها.التيالمنتجات

اليسيرالنزرهذامنالرغمعلىالاقتصاديعملكيف

مستوىتحسينفيالناسمعظمرغبةإنالتخطجط؟من

فطلقفللناسناجحا.النظامهذاتجعلالتيهيمعيشتهم

يمكنهمإذ؟الاقتصاديوضعهممنيحسنواأنفيالحرية

يفضلونهالذيالمكانفيوظيفةعلىالحصموليحاولواأن

بأيدخلهمإنفاقيمكنهمفإنهعامةوبصورة،سواهعلى

منالعديدفيبالطعالحكومةوتشاركيودونها.طريقة

،الأحوالمعظمفيولكن.المهمةالاقتصاديةالنشاطات

الناسيضطلعأي،وحدهيعملالرأسماليالاقتصادفإن

الأفرادويتخذ.والإدارةوالعمالالمستهلكينبدور

قراراتهم،الأخرىمإلمؤسسات،الخاصةوالمنشآت

قوىالقراراتهذهوتشكل.بهمالخاصةالاقتصادية
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يرقتصادا

ليسمالرأا

اليمير()علىالدائرةتوضح.الرأسماليالاقتصادنمودجاوالحدماتوالبضائعالأموالتوريعيشمكل.الرألممالىالاقتصاد

ألاساستخدامكيفيةاليسار()علىأ!دائرةاتب!!بينما.أصاساإلىرحوعهاثمالصماعةإلىاساسامىالأموالتددهتكيفية

.الناسإلىأضعودالصماعةم!الحاهرةوالحدماتالسلعوانتقال،والحدماتأ!سلعاإشاج!ىلمهاراتهم

يرلناا
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ل!)!والحدماتللسلعالمد!وعةالسقود

لم

المكتسةالحد!مالاخالهلع"فئىااشح

ا!هـ--
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وصناعاتأعمال

والأسعاروالأسواقوالأرباحوالطهلبالعرضمثلاقتصادية

وتوزئالدخل.والمنافسة

.والخدماتالسلعيستعملونأناسهم.المستهلكون

نأيجبماالمستهلكوديحددالرأسمالىالاقتصادوفي

شراءها.يختارونالتىالاشياءطريقعنينئوذلك

والطلبالعرضمصطلحيالاقتصاديونويستعمل

المستهلكونبهايؤثرالتيالكيفيةتوضيععلىللمساعدة

آلافأن-المثالسبيلعلى-افترضنافإذا.الإنتاجعلى

أسطواناتمنجديدةأسطوانةشسراءعلىأقبلواالناس

فىعندئذتبدأالأسطواناتبيعمحلاتفإن،الحاكي

التيالشركةمنالأسطوانةهذهنسخمنالمزيدطلب

وهكذامنها.إنتاجهامنتزيدأنعليهافيتعينتصنعها،

الناسلأنالأسطوانةمنأكبرعرصكمياتالشركةتنتج

منأقلنمسخاالناساشترىفإذاعليها.الطلبمنزادوا

ستطلبألمحلاتفإن،الوقتبعضمضيبعدالأسطوانة

أقلنسخاوستنئالشركة.الشركةمنأقلنسخا

والطلب.العرض:انظر.حينذاك

مشروعاتمنالكشيرتنتج.والأربماحالأعمال

يمتلكفقد.المستهلكونفيهايرغبالتيالأشياءالأعمال

صالونمثلبتشغيلها،ويقومصغيرةمنشأةواحدفرد

أكثرأواثنانيكونوقد.للمحروقاتمحطةأوللحلاقة

الاس

!--

ت-!سذولةومهاراتعمال

والصناعةللعمل

حمم1!(

المشئرأةوالحدماتالسلعل

----

وصساعاثأعمال

الأنواعتكونوقد.عملمشروعلتأسيسبينهماشراكة

الحجم،كبيرةشركاتالأعمالمشاريعمنالأخرىا

مثل،السلعالمنشاتبعضوتنتج.الناسمنالعديديمتل!!ا

مثل،خدماتالآخرالبعضينتج،كماوالملابسالأكذية

وبرامإلتلفاز.النقل

هوالأعمالمشاريعلمعظمالرئيسيالهدفأنوالمعلوم

أعمالهامنالمنشاةتكتسبهماهيوالأرباح،الأرباحتحقيق

منحلةإنتاجتكاليفوتتضمن.التكاليفإجماليفوق

يحيكونالذينالعمالوأجرالقمالقتكلفةمثلا،القماش

عنالإعلانوتكلفة،والالاتالمعداتونفقاتالحلة

هذهكلالحلةسعريتضمنأنويجبوهكذا.،الحلة

تصئالحلة.التيرلللشركةعنفضلاالتكاليف

إلىالأعمالمديريالأرباحتحقيقفىالرغبةوتقود

وبيعهاالمستهلكونيطلبهاالتي،والخدماتأصسلعاإنتاج

تنظجمإلىويدفعهم،المديرينعلىالربحدافعويؤثر.لهم

بتخفيض،للمنشأةويمكن.بكفاءةوتشغيلهاأعمالهم

تكاليفمنتخفضأن،الخاموالموادالضائعالوقت

أرباحاتعنيالمنخفضةالتكاليفأنهذاومعنىإنتاجها،

السلعإنتاجكيفيةتقريرفيالمديرونويساعد.مرتفعة

الإنتاجبهاينظمونالتيبالطريقةوذلك،والخدمات

.الأرباحتحقيقمعبيلفيويديرونه
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هوليسالأرباحمنقدرأعلىعلىالحصولأنعلى

يعتقدونالاقتصاديينمنفكثير.للشركاتالوحيدالدا!

منالعديدفىالأعمالبرجالتدفعأخرىأهدافاهنالكأن

وقدبأهميتها.لإحساسهمنظرا،العملإلىالشركات

منقدرأقصىتحقيقمثلأشياءفيالدوا!هذهتتمثل

وأ،الشركةأصولقيمةزيادةأو،معينلمنتجالمبيعات

منممكنعددأكبرفيوانتشارها،للمنشأةالفعلىالوجود

البلدان

التحديد،وجهفعلى،معنىمنأكثرالأرباحولكلمة

تظهرفقدلها،الاقتصاديفهمالارباحالمحاسبيفهملا

بالمعنىخاصرةتكونلكنها،المحاسبىبالمعنىأرباحاشركة

الاقتصاديبينالمهمةالفروقأحدويكمن.الاقتصادي

منمعينةتكاليفيخصمالاقتصاديأنفيوالمحاممب

فىالتكاليفتلكالمحاسبيضمنبينما،الأرباحمقياس

والمبانيللأرضإيجاراالتكاليفهذهتكونوقد.الأرباح

فقدالأمرواقعوفيأعمالها.إدارةفىالشركةتشغلهاالتي

نأالاقتصاديونويعتقد.والمبانيالأرضالشركةتمتلك

الأرباحمنتخصمأنيجبالإيجارلهذاالسوقيةالقيمة

الواجبمنأنالمحاسبونيرىولكن،تكلفةأنهابحكم

الأرباخ.إلىضمها

الخيريةوالمنظماتوالجامعاتالمستشفياتمنوكثير

أرباحا،تحققأنلاتحاول،الأخرىالمؤسساتمنوالكثير

.الناسيريدهاوخدماتلمملعاتعرضأنهامنالرغمعلى

تعنىلا)التياللاربحيةالمؤسساتهذهبعضوتبيع

دونالاخربعضهايوزعبينماوخدماتها،سلعها(بالربح

العملالمؤسساتهذهمديريفييفترضذلكومع.مقابل

اقتصادية.وبصورة،بكفاءةوالخدماتالسلعإنتاجعلى

لاتقودقدوأهدافاأنشطةيتابعواأنايضابوسعهمولكن

الأرباخ.تحقيقإلى

بالبئتبادلجرىكلما.والمنافسةوالأسعارالأسواق

تكونوقدللوجود.سوقبرزوالخدماتللسلعوالشراء

قدكما،ألمحليالنطاقعلىصغيراتجاريامحلاالسوق

لاقد،الكبيرةالأسواقوفي.للأسهمعالميةسوقاتكون

يمارسونقدإذ،البتةوالمشترينالبائعينمعظميلتقي

الفاكسأوالتلكسأوالهاتففمبكاتبوساطةأعمالهم

.الحاسوبأو

الأسواقفىالأسعارتصعدالرأسماليالاقتصادوفي

فإذأ.انخفضأوالعرضأوالطلبأرتفعكلما،وتهبط

،جديدةسياراتشراءتريدأسرة001).00أنافترضنا

هذافعلىفقط،سيارة09!...إنتاججرىحينفي

هذايحدووربما،المعروضةالكميةالمطلوبةالكميةتفوق

لد!استعدادعلىالألصرمنالكثيرأنحسبانإلىبالبائعين

ونتيجةالعدد.المحدودةالسياراتإحدىلحيازةالمزيد

الوقتوفي.السياراتأسعارالبائعونيرفعفقد،لذلك

وذلك.السياراتمنالمزيدإنتاجفيالمصنعونيبدأ،نفسه

إنتاجومع،النهايةوفي.ارباحهملزيادةمنهاالمزيدلبيع

اللحاقفيالمعروضةالكميةتبدأ،السياراتمنالمزيد

المطلوبة.بالكمية

الأعمالمشاريعتوفرأيضا،الرأسماليالاقتصادوفي

أجلمنبعضمعبعضهاويتنافص،متشابهةمنتجات

مشروعاتعلىينبغي،لذلكونتيجة.المشترينكسب

مستوىعلىتحافظوأنمعقولةأسعاراتفرضأنالأعمال

رفعتإذا،المثالسبيلفعلىلمنتجاتها.الجودةمنمرتفع

زبائنيفضلفقدالسكر،منكيسسعرالبقالاتإحدى

أقلبسعرأخرىبقالةمننفسهاالكميةشراءالبقالةتلك

قليلةمنتجاتلزبائنهاتقدممنشأةورب.السابقالسعرمن

منتجاتشراءيفضلونالذين،الزبائنأولئكتخسرالجودة

اخر.مكانمنجودةأعلى

النظممنالكثيرفيضرورياأمراالمنافسةوتعد

سنتالحكوماتأندرجةإلى،الرألممماليةألاقتصادية

بينالاتفاقياتالقوانينهذهوتمنع.المنافسةلفرضقوانين

قوانينتحظركما،المنافسةأداءفيتتدخلالتيالبائعين

الاحتكار،وفى.الاحتكاراتأشكالمعظمأخرى

تمنعكذلك.معينةسلعةعرضفيواحدةشركةتتحكم

وبعضا!لنتجيناتحاداتمعظمقيامأخرىقوانين

تتكونالتيوألاتحاداتالأخرىالاحتكاريةالاتحادات

مايرتبطكلفىتتحكمالمنشآتمنمجموعاتمن

الاحتكار،مكافحةانظر:بمعظمها.أومعينةبصناعة

قوانين.

منتحديديعتمد،الرأسماليةظلفي.الدخولتوزيع

علىأساسئااعتماداالمنتجةوالخدماتالسلععلىيحصل

التىالكميةوتعتمدشرائها.علىالقدرةيمتلكالذي

حجمعلىوالخدماتالسلعمنشراءهاالناسيستطيع

يتلقونه.الذيالدخل

الناسفمعظم.متعددةبوسائلدخلهمالنالع!ويكسب

وقتلقى.العملمقابلرواتبأوأجورهيئةعلىدخلهيتلقى

علىتعودأرباحصورةفيدخلهاالأعمالمشاريع

منجزءايشترونالذينأولئكالشركةويمتلكأصحابها.

موزعة.أرباحصورةفيعادةدخلهمويتلقونأسهمها

صورةفيدخلهموالعقاراتالأرضملاكوشلقى

الادخاريةوالحساباتالسنداتأصحابأما.إيجارات

منكثيرونوينتفع.فائدةهيئةعلىالعائدفيتسلمون

مثل،تحويليةمدفوعاتيتسلمونحيث،الحكوميةالبرامج

إجمالىويسمىالتقاعد.وعلاواتالاجتماعىالضمان



لاقتصادا614

وفي.القوميالدخلالبلادفيعليهالمتحصلالدخل

ومستحقاتوالمرتباتالأجورتمثل،الصناعيةالبلدان

القومي.الدخلأرباعثلاثةحواليعادةالموظفين

بإنتاجدخلهمالناسي!صسب،الرأسماليةظلوفي

قوىوتؤثر.المستهلكونيطلبهاالتيوالخدماتالسلع

سبيلفعلىالفرد.دخلمقدارفىكذلكوالطلبالعرض

لمديريأكثرمبالغصناعيةشركةتدفعأنالمتوقعمن؟المثال

تدفعإذ؟المهرةغيرللعمالتدفعهاالتىتلكمنالمصنع

وأرباحهاالمنشأةمبيعاتلأنللمديرينأكثرأموالأالمنشأة

يتخذهاالتىالقراراتنوعيةعلىكبيرااعتماداتعتمد

معبالمقارنةالمديرينتوافريندرقدوكذلك.المديرون

أموالإنفاتإلىالعملأصحابيضطرهناومن،العمال

هؤلاء.جذبمنليتمكنواأكثر

منظماتفييتجفالعمال،الصناعاتمنكثيروفى

نقاباتهمطريقعنالعمالويتفاوض.دخلهمزيادةلمحاولة

العمل،وساعاتالأجور،لتحديدالعملأصعحابمع

المحيطةالأخرىوالظرو!،والسلامةالأمنوقوانين

بعضفىالأجورزيادةتتسببأنويمكن.بعملهم

جورالأزيادةفىوالحديد،الفحممثل،ال!جيرةالصناعات

بعضفىأ!مالاويتمتع.كلهالاقتصادنطاقعلى

اكتىالأجصرمنالأدنىالحدقصانينبحمايةالصناعات

أسدياالأدنىاالحدالقوان!تهذهوتحدد.الحكوماتتجيزها

منساعةمقابلأحامليدفعهأنالعمللصاحبيمكن

العمل.

والاستثماراتالادخاراتتؤديالحر،الاقتصادوفي

يدخرفحين.الاقتصاديالنموفيمؤثرادوراالخاصة

نأعليهمالضروريمنيصبح،دخلهممنجزءاالناس

.والخدماتالسلإلاستهلاكيةعلىأقلأموالأينفقوا

وبناءالآلاتلصنعالأموالمنالمزيديتوافرهناومن

المصارففىأموالهمإيداعللمدخرينويمكنالمصائ.

كذلك.الأعمالمشاريعبإقراضبدورهاتقومالتي

الأسهمفىاموالهميستثمرواأنللمدخرينيمكن

هؤلاءوباموال.الشركاتتوحهاالتىوالسندات

مواردهامنتزيدأنللمنشآتيمكن،المستثمرين

نموسرعةتعتمد،الرأسمالىألاقتصادوفي.الصناعية

المستهلكينامشطاعةمدىعلىكبيرااعتماداالاقتصاد

انظر:والامشثمار.الادخارالأعمالوشركات

.الاستثمار

والاقتصادالحكومة

في،الرأسماليةالنظمظلفىحتىالحكومةتشارك

وللحكومات.المهمةالاقتصاديةالأنشطةمنالكثير

فهذهبها،تضطلعرئيسيةتبعاتأربععادةالرأسمالية

النشاطفيتؤثرالتىالقوانينتسنأ-الحكومات

الصناعاتتنشئ2-تنفيذها.علىوتشرف،الاقتصادي

.للجمهوروالخدماتالسلعتوفر3-.العامةالخدمية

ويختلف.الاقتصاديالاستقرارتحقيقعلىتعمل4

فيالحكومةتبلغهأنيجبالذيالمدىحولالاقتصاديون

اسسابقة.االتبعاتبكلقيامها

علىالناسيعتمد،الرأسماليالنظامفي.القوانين

الاقتصادية.العدالةتؤمنالتىالقوانينسنفىالحكومة

منوالشركاتالناسمنعإلىأغوانيتاهذهوترمى

الاخرين،حسابعلىالخاصةأوضاعه!امنالاستفادة

جيدا.أداءمنهاالغايةدائما،تؤديلاالقوانينتلكول!ش

الكثيرتختصالرأس!الية،الاقتصاديةالأنظمةوفى

.الأعمالنطاقعلىتحريالتىبالمنافسةالقوانينهذهمن

كذلك.المؤذيةأوالمضللةالإعلاناتأخرىقوانينوتمنع

والحد،المطلوبةالعملظروفمعاييرأخرىقوانينتحدد

رفضمنالاعمالأصحابتمنعكماللأجور،الأدنى

بسببلهمقروضتقديمعنالامتناعأو،أناساسشخدام

والثمانينياتالسبعينياتوفىالعمر.أوالجنسأوالعنصر

الرأسماليةالبلدانمنالكثيرأضافتأحشرين،االقرنمن

منالبيئةبحمايةالخاصةالنظممثلأ،أوروبا،غر!فى

منخاصةوبصورةبها،يحيققداسدياا!هررامنادزيد

.الملوثات

شركاتهي(.العامة)المرافقالعامةالمنافعمنشات

الخدماتهذهوتضمللجمهور.الضروريةالخدماتتقدم

وخدماتالصحىوالصرفوالغازوالمياهالكهرباءعادة

تكون،العامةالخدماتمنشآتمنالكثيروفي.الهاتف

سبيلعلى-افترضنافإذا.والضياعللهدرمدعاةالمنافسة

الكهرباء،شركاتمنالعديدمابمدينةيوجدأنه-المثال

المعداتتشتريأنالشركاتهذهعلىيجبفقد

التكلفة.العاليةوالأجهزة

المنافعلشركاتقانونيةاحتكاراتالحكوماتوتمنح

الحكومةوتقنن.منافسةدونالعملمنتتمكنحتى،العامة

بمعظمالخاصينالخدمةومستوىالسعرمشدداتقنيناعادة

العامة.المنا!

والمحليةالمركزيةالحكوماتتقدم.العامةالخدمات

الشركاتتقدمهاأنلايمكنالتيالخدماتمنالكثير

الشرطة،الخدماتهذهوتضمنفسها.بالكفاءةالخاصة

والدفاع،والمدارس،العامةالصحةوبرامجوالإطفاء،

والسكك،الطرقوشسبكاتالبريد،وخدمات،الوطني

الطية،الخدماتالحكوماتتقدمكذلك.الحديدية

للمحتاجين.الاقتصاديوالعون،العاموالإسكان
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الماديالعونالرأسماليةالبلدانفيالناسبعضويتلقى

الضمانأو)الوطني(القوميالتأمينبرامجعمن

البرامجهذهوتمول.الحكومةتديرهاالتيالاجتماعي

وتعوض،والمستخدمينالعمالعلىتفرضخاصةضرأئب

الإعاقة،أو،البطالةأوالتقاعد،أوالمفقود،الدخلعنهذه

البراملعضهذهتساعدكذلكالأمر.وليموتأو

انظر:.الصحيةالعنايةمتطلباتلتسديدوالمعاقينالمسنين

الاجتماعية.الرعاية

تقدمهاالتىوالخدماتالسلعمجموعويكون

وتدفعالاقتصاد.فىالعامبالقطاعمايعرفالحكومة

الأموالمنتوفرهاالتيالخدماتتكاليفغالبيةالحكومة

أنواعمنالعديدوهنالك.الضرائبمنعليهاالمتحصل

والشركاتالأفراديدفع،المثالسبيلفعلى.الضرائب

المستهلكونويدفع.مايكتسبونهعلىالدخلضرائب

الأشياءمنالكثيرعلىالمضافةالقيمةأوالمشترياتضرائب

الفرائب.جبايةانظر:يشترونها.التي

تتبعحراقتصادنمواقتفاءيشبه.الاقتصاديالاستقرار

الاقتصاديندفعالأحيانبعضففىبمالملاهيحديدسكة

،أخرىأحيانوفيالازدهار.منعاليةمستوياتإلى

وتسمى.والتشغيلالإنتاجمنمتدنقاعإلىينحدر

المتوسط،معدلهالاقتصاديالنشاطفيهايفوقالتيالفترات

فيالقصيرةالانخفاضفتراتوتسميالازدهار.فترات

الكساد.فتراتالأعمالنشاط

.الإنفاقإجمالىيرتفعالازدهار،فترةوخلال

بينما،والخدماتالسلعمنالكثيريطلبونفالمستهلكون

التيالجديدةالمجالاتمنالمزيدفيالشركاتتستثمر

الإنتاجيجاريأنالصعبمنولكن.الإنتاجمنستزيد

فإذاالازدهار.فترةخلالمستمرةبصفةالمستهلكينإنفاق

الأمةتمرفقدعليها،الطلبعنوالخدماتالسلععرضقل

تسارعفإذاللأسعار(.السريع)التزايدالتضخممنبفترة

الأسعارترتفعفقد،القصوىالدرجاتإلىليصلالتضخم

الناسمنالكثيرعلىفيهاالعسيرمنيصبحمستوياتإلى

التضخمانظر:إليها.يحتاجونالتيالمنتجاتينالواأن

المالي.

وأالتراجعفترةخلالفيأبداالاقتصادينموولا

كما،الإنتاجويتباطأالإجمالى،الإنفاقيتدهورإذالكساد

بالانكمالقتسمىفترةماتبدأوعادة.أعمالهمالناسيفقد

انظر:فأكثر.أكثرالأعمالمشاريعأرباحفيهاتقل

المالي.التفحخم

قوتهااستخدامإلىالحكومةتلجأالأحيانبعضوفى

والكساد.التضخمجماحكبحفيللمساعدةالاقتصادية

منالمزيدتنفقأنللحكومةيمكنالكساد،خلالففي

،جيدةمبانبناءفبإمكانها.والخدماتالسلععلىالأموال

الحكومىالإنفاقهذاويهدف.الكبرىالطرقتحسينأو

للعاطلين.والمهنالوظائفمنالمزيدخلقإلىالإضافي

علىالعامالطلبإنعاشالحكوميالإنفاقيحاولكذلك

النشاطالمتزايدالطلبويحفز.والخدماتالسلع

منترفعأنمالحكومةيمكنكما.بدورهالاقتصادي

للناسيتوافرحتى،الضرائببتخفيضالطلبمستوى

فيالتضخممايحدثوعادةلإنفاقها.الأموالمنالمزيد

منتخفضأنالحكومةتحاولوقدالازدهار.فتراتخلال

تقليصإلىيؤديمما،النفقاتمنبالتقليلالتضخمحدة

الطلبمنتخفضأنللحكومةويمكن.الإجماليالطلب

لإنفاقهاأقلأموالالناسلدىيصبححيث،الضرائببرفع

إلىبالأسعارالمتدنيالطلبويدفع،والخدماتالسلععلى

أسفل.

العالميالاقتصاد

الأمتعتمد،الدوليينوالتمويلالتجارةخلالمن

والخدماتالسلععلىالحصولفيبعضعلىبعضها

بينالاقتصاديةالعلاقاتالاقتصاديونويدرس.الضرورية

نطاقتطويرفيتساعدالتيالطرقعنويبحثون.الدول

الدولمشكلاتيدرسونكذلك.وتوسيعهالعالميةالتجارة

منالعديدفيالمعيشيةالمستوياتلرفعمحاولةفيالنامية

العالم.أرجاء

فيماالتجارةمنتغنمأنلدوليمكن.العا!ليةالتجارة

متساويا.توزيعاموزعةليمستالعالممواردلأنذلكبينها،

تمتلكبينما،للماشيةممتازةمراعىتمتلكمثلافأستراليا

يزدادأنالعالملإنتاجويمكن.غنيةمعدنيةخاماتتشيلي

توفيرهايمكنهاالتيالسيعإنتاجفيدولةكلتخصصتإذا

إنتاجهافيصعوبةتجدالتيالسلعتستوردبينما،بسهولة

اقتصماديا.إنتاخا

الدولفتئتفما،العالميةالتجارةمزايامنالرغموعلى

لتنتج،الوارداتمنتحدأنالسنينمئاتخلالتحاول

دولوتخشىتحتاجها.التيوالخدماتالسامنالكثير

إلىالمنتجاتمنالقليلفيتخصصهايفضيأنكثيرة

،الحربحالةففي.الأخرىالبلدانعلىاعتمادهاتزايد

تنقطع.أن-والخدماتالضروريةالسلعمن-للمؤنيمكن

لصناعاتهمالحمايةبتوفيركثيراالأعمالرجالوينادي

الأجانب،المنتجونفسيتمكنوإلا.الأجنبيةالمنافسةإزاء

منالكثيرويصرأسعارها.ورفعالمنتجاتبعضأحتكارمن

التشغيلمستوىمنترفعأنبامكانهاالدولةأنعلىالناس

وتطوير،الوارداتبتقييدوذلكالكساد،تجنبفيلتساعد

عنها.عوضاالمحليةالصناعات
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وأهم،التجارةلتقييدعديدةإجراءاتالأموتتخذ

حصص2-.الجمركيةالتعريفة-أ:هماطريقتين

علىتفرضضريبةهيالجمركيةفالتعريفة.الواردات

منالمجلولةالمنتجاتسعرمنهذهوترفع.الساإلمستوردة

كميةباممتيرادالوارداتحصةوتسمح.أخرىدول

سنة.كلفيمعينمنتجمنمحددة

منوال!ضيرواليابانالمتحدةالولاياتعملتوقد

عامففى.العالميةالتجارةزيادةأجلمنال!خرىالبلدان

المجموعةالأوروبيةاالبلدانصمتةكونتأم،579

بيةروالأواأصسوثاأيضئاتسمىالتي،الأوروبيةالاقتصادية

بينها.فيماالتجارةمعوقاتكلإزالةأجلمن،المشتركة

إلىكثيرةأخرىدولانضم!الحينذلكومنذ

بلدانولاتزال.الأوروبيةالمجموعةانظر:.المجموعة

وقدصناعاتها.لحمايةمرتفعةتعرفةتطبقنمواأقلعديدة

منعدداوالشيوعيةالديمقراطيةالبلدانمنالكثيرفرضت

التفاصيلمنوللمزيد.بعضعلىبعضمهاالتجاريةالقيود

بموالوارداتالصادراتانظر:.العالميةالتجارةعن

الدولية.التجارة

نوغاأصدوأ،اداخ!ىأضجارةاتستلزم.العالمىالتمويل

فيأس!!اأوأستراليافىأررولارامثل،العملةمنواحدا

أنواعمنأحديداالدوللينالتجارةتستلزمبينما،اليابان

الأعمالمؤسساتتستعمل،السببولهذا.العملات

العملاتلتبادلدولياوتمويليامصرفيانظاماوالحكومات

بعض.مقابلبعضها

ين000.1بيدينأستراليامستورداأنافترضنافإذا

الدراجاتمنشحنةأغاح!،اليابانيينالصناعةرجالللأحد

منبشيكللمصنعالمالالمستوردفسيدفع،اليابانيةالنارية

الشيكهذاويسمىين.000.1بقيمةخاصنمط

منالشيكالمستوردويشتري.الأجنبىالصرفكمبيالة

السعرويعتمد.الأجنبىالنقدسوقفيمتعاملأومصرف

النقدلقاءمشرالي19لالدولارالمستورد!ميدفعهالذي

وسعر.اليابانيلل!تالجاريالصرفسعرعلىالأجنبي

سعرانظر:.أخرىعملةلقاءمعينةعملةسعرهوالصر!

.الصرف

كانت،أسقرنأهذامنالميلاديةالسبعينياتبدايةوحتى

الخاصالصرفسعرتحددالبلدانمعظمفيالحكومات

إلىتعمدالحكوماتكانتالأحيانبعضوفيبعملاتها.

المبيعاتشيادةمحاولةفىوذلكعملاتها،قيمةتخفيض

الملدانبعضتبنتالسبعينياتبدايةمنذولكن.الخارجية

يرتفع،النظامهذاظلوفي.العائمةالصرفأسعارنظام

لظروفتبعاوينخفضالبلدانمنببلدالخاصةالعملةسعر

الجنيهعلىالطلبارتفعفإذاعليها.العالميالطلب

انخفضعليهالطلبانخفضوإذا،سعرهارتفعالبريطاني

العملة.قيمةتخفيضان!:.سعره

التجاريةلمعاملاتهابسجلاتالأممعظهموتحتفظ

الخاصةالكمياتوإجمالى.الأخرىالأممعوالمالية

تتدفقالتيوالأموالالذهبإلىإضافةوالخدماتبالسلع

تكونمعينةفترةخلالفيوخارجهاالبلادداخلإلى

البلدانمنبلددفعفإذا.ا!لدفوعاتبميزانمايعرف

منيتلقاهاالتيدالكمياتمقارنةأ!الأموامنأكبركميات

مدفوعاته.ميزانفيمالياعجزاالبلدذلكعانىالاحرين،

للآخرين،يدفعهاالتيتلكمنصبرأأخمباأجلداتلقىإداأما

مدفوعاته.ميزانفيفائضايحققفإنه

أرباعثلاثةحوالييعيق.الناميةالدولاقتصاد

فىالبلدانهذهمعظموتقع،ناميةأقطارفيالعالمسكان

والأحوالال!وفوتتباين.اللاتينيةوأمريكاوآسياإفريقيا

البلدانمعظمحققتفقد.الدولبينكبيرحدإلى

النمومنعاليةمستوياتاللاتينيةوالأمريكيةالآسيوية

العشرينالقرنمنالثمانينياتحقبةخلالالاقتصادي

كبير،حدإلىفيهاالمعيشةمستوياتوتحسنت،الميلادي

اعتمادهادرجةمنالناميةأجلداناوتقل!.تدريحية:بصورد

الاستقلالويتزأيد.أصناعاتابناءفىوتشرعالزراعةعلى

مننصيبهايتناقصكما،البلدانلتلكالاقتصادي

العالمية.الواردات

النامية.البلدانفيالمشتركةالمشكلاتبعضوهنالك

تقعوربما،مدقعفقرفتراتمنالبلدانتلكتعانىفقد

رداءةبسببالضروريةالمؤنتوزيعيعاقماوكثيرا.المجاعة

العديدفيتوجدكما.الحديديةوالسككالوقشبكات

السكن.ظروففيهاتسوءفقيرةأحياءالبلدانتلكمن

نأكما،والمستشفياتالطبيةوالمراكزالمدارستندروقد

يمثلماغالباوهوالبلاد،هذهفىمعروفأمرالمياهشح

علىالمحافظةالناسلايستطيعإذ،الأمراضمسبباتأحد

الكافىالتخطيطعدمويقود.المطلوبةالصحيةالمستويات

حجممسألةمنالمبدئيةالمواقفبعضوجودمعللأسرة

إلىيؤديمماللولادةعاليةمعدلاتإحداثإلىالأسرة

علىالطلبتزايدوإلىسريعا،تزايداالسكانأعدادتزايد

وعادة.استيفاؤهالمتعذرمنيصبحالذيوالسكنالغذاء

الاقتصاد.لتنميةكافاستثمارهنالكلايكون

العونبتقديمثراءاأكثرعديدةصناعيةبلدانوتقوم

مساعداتصورةفيالعونهذأيكونوقد،الناميةللدول

شراءلتمويلاموالبتقديمأو،التعليممجالفيمأو،فنية

تستخدمجديدةشركاتفياستثماراو،الواردات

،لأخرىدولةمنمباشرةالعونيمنحوقد.المحليينالسكان

الدولية.المنظماتخلالمنأو
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منذالاقتصاديةبالمسائلالناساهتم.الأولىالبدايات

الاقتصادية-الاجتماعيةالنظمأقدمبينمنوكان.القدم

مشتركة(واقتصاديةاجتماعيةعواملتتضمنالتى)النظم

الحلولالنظامذلكهيأوقد.عزبةإلىنسبة-العزبيةنظام

مجت!فيوتوزيعهاالسيعإنتاجبكيفيةالمتعلقةللمسائل

الاقتصادفيمهمةمصطلحات

.سوقفىلسلعةواحدلايعهنالكي!صنحينماالاحتكاريوحدالاحتكار:

التكاليف!.إجماليفوقالأعماللمشروعالمحققالدخل:الأرباح

مستوياتتكونحينما،السريعالاقتصاديالنمومنحقبةالازدهار:

كدلكالاردهارفمرةوتسمى.عاليةوالتوظفوألاستهلاكايلإنتاج

بالرخاء.

كذلك.الأرباخأوالدخلعلىللحصولالمالاستعمالالاشمار:

يمكنكماالرأسماليةالسلععلىتنفئالتيالأموألالاستثماريعني

استثمارا.نفسهاالرأسماليةالسلععد

.والخدماتالسبالاستهلاكيةلاستعمالالمتضمنالفعل:الاستهلاك

هووالحدماتوالسلعالأموالتوزيعنمطإن:الرأسمالىالاقتصاد

الرأسمالى.الاقتصادمعالميحددالذي

لحضبنشاطاتيعىالاقتصادعلممنفرعهوالجزئى:الاكصاد

والمشجين.المستهلك!ن

فيهبماإحمالآ،بالاقتصاديعنىالاقتصادعلممنالرع:الكلىالاقتماد

للأسار.العاموالمستوىالعاموالتوظيفالكليالإنتاج

وأوالحدماتالساصناعةخلالهامنيتمالتيالعملية:الإنتاج

السلعبتزويديقومالديالشخصهووالمنتج.للاستعمالإعدادها

.لخدماتوا

التراجعوخلال.المتماقصالاقتصاديالسشاطمنفترة:التراجع

بلغتهاالتيالمستوياتصوالتوظيف!والامشهلاكالإنتاجينحفض

الكساد.مستوياتإلىتسحدرلاولكنهاالرخاء،فتراتخلال

البلاد.اقتصادفيالأسعارفىالمتواصلةالزيادة:التضخم

احسشوردة.السلععلىتفرضضريبة:التعرفة

الحياةفيالمسشعملةوالخدماتالسلعشراءتكلفةهي:اللعيشةتكلفة

اليومية.

لينوالخدماتالسلعتقسيمخلالهامنيتمالتيالعملية:التوزيع

المستهلكين.

معظمفيتتدخلألايجبالحكومةإنتقولالتيالنظرية:العملحرية

(.يعمل)دعهالاقتصاديةالشؤون

وأالعملدقاءوالمكتسبةالمتلقاةوالخدماتوالسلعالمالهو:الدخل

.أحرىموارداستعمال

تكاليفكلدفعبعدالمتبقيةالأعمالأرباحإلىيمتمير:المافيالدخل

لإنتاخ!.ا

رمنيةفترةخلالبلدفىالمكتمسبالدخلمجموع:القومىالدخل

-الأرضماعدا-والممتلكاتوالمعداتالمصانعإلىيشير:المالرأس

.الثروةلإنتاجاستعمالهايمكنالتي
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بتأجيرهاالأرضملاكيقوم،النظامذلكوتحت.زراعي

مقابلالأرضعلىللعملالعمالباستخدامأوللمستأجرين

بعضفىاليومعالمفيسارياالنظامهذاومازالأجر.

الإمبراطوريةنهايةمنذالعزبيةنظامبدأوقد.البلدان

الثانىالقرنوبحلولأوروبا.غربفيوانتشر،الرومانية

التطوروأدى،النظاملذلكالمعارضةنمت،الميلاديعشر

الإنتاحيةالمواردمعظمالأفرادفيهيمتلكاقتصادينظام:الرأسمالية

.الحرةالسوقاقتصادلنظامكذلكالنظامهذاويوجهونها.ويسمى

آخر.بلدعملةلقاءمعينبلدعملةسعرهو:الصرفسعر

لاستعمالتنتجالتيوالخدماتالسلع:الاستهلايهةوالخدماتالسلع

مثلوخدماتوالكساءالعذاءمثلسلعاهذهوتضموالأفراد.الاسر

.والمدارسالنقل

السلم!المزيدلإنتاجتستعملالتيالسلع:الرأسمالةالسلع

مستقبلا.

.وتشترىتباعالتيالأشياءتعني:والخدماتالسلع

بتسديدفيهاتتعهدأعمالشركةأوالحكومةتصدرهاوثيقةالسند:

.القرضعلىالفائدةإلىإضافةاقترضتهاالتيالأموال

ويسمى.يملكونهاأوالناسم!عددأنشأهاأعمالمنظمة:الشركة

الشركة.أسهمبحملةالمالكون

الطلب.بازديادترتفعالأسارأنالقانونهذايقدر:العرضقانون

العوأملبقيتإداودلك،السلععرضيرتفعحينماوتنخفض

ثابتة.الأخرى

.الاقتصاديالنشاطفيمستمرهبوطالكساد:

.والخدماتالسلعقيمةلتسديداستعحالهعلىالسالريتفقشيءأي:المال

.والخدماتالسلعيستعملالذيالفرد:الملستهلك

فيهيعيمقالذيالاقتصاديالمستوىإلىعادةيشير:الملعيشةمستوى

المستوىهذاأحياناالاقتصاديودويقيص.البلادأوالأسرةأوالفرد

البلادأوالاسرةأوالفرديشجهاالتىوالخدماتالسلعقيمةبتحديد

معينة.فترةخلاليستهلكونهاأو

السبنفسهابيعالماسمنعدديحاولحينماالمنافسةتمشأ:المنافسة

أنفسهم.للمشمرين

الطبيعيةالمواردوتضمالإنتاجفيالمستعملةالعناصر:الإنتاجيةاللوارد

والتقنية.،العاملةواليد،المالورأس

والحدماتالسالكلحسابكشف:الملدفوعاتميزان

للدوإلىمنتتدفقالتىالأخرىالنقديةوالمدفوعاتوالاستتمارات

معينة.زمنيةفزةخلالم!يئ

ينتجهاالتىوالخدماتالسلعجميعقيمة:الإجمالىالوطنيالنابخ

المستعملةالوسائلوحدتإذأحتى،معينة!ترةخلالمابلد

آخر.للدديالإلتاخذلكفي

البلادداخلالمنتجةوالخدماتالسلعقيمةالإجمالى:المحلىالنابخ

.الإنتاجوسائليمتلكعمنالن!بغضمعينةفترةحلال

يمحثودالذينأويعملونالذينوالنساءالرجالكلتضم:العاملةاليد

بأجر.عملعن
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واحدةلكلكانتحيث،أررولواالمدننموإلىالاقتصادي

النظامتلاشىوقد.السلطةتقسيملمبدأالختلفةنظرتهامنها

الأجزاءبعضفيبقيولكنهأوروباغربفيأولأالعزبى

عشر.التاسعالقرنحتىأوروبامنالأخرى

الخاصةالأولىالرئيسيةالنظرياتتطوير!مولم

يأ،الميلاديعشرالسادسالقرنفيإلاالأمباقتصاديات

النزعةأصحابآمنوقد.التجاريةالنزعةفترةببداية

النشاطتنظيماتمارسأنالحكومةعلىأنالتجارية

وقاللمصلحتها.التجاريالميزانلتحويلالاقتصادي

منالمالمنالمعروضةالكميةزيادةيمكنهاالأمإنهؤلاء:

وكانتستورد.بمامقارنةالمنتجاتمنالمزيدتصديرخلال

الجمركيةالتعرفةعلىالاعتماديحبذونهؤلاءمعظم

ان!:.وتقييدهاالوارداتلتحديدالأخرىوالموانعالمرتفعة

التجارية.النزعة

منمجموعةهاجمتعشر،الثامنالقرنوخلال

افئعة-الفيزوقراطيينتسمى-،الفرنسيينالكتاب

الدولةتدخ!منالتقليليؤيدونهؤلاءوكان.التجارية

استعم!!منأولكانواأنهمكما.الاقتصاديةالحياةفي

عدمليعني،الاقتصاديينبينمنيعملدعهالمصطلح

بدأمنأولكانواالفيزوقراطيينأنكما.الحكومةتدخل

الأنظمةبهاتعم!التيللكيفيةالمنظمةالدراسة

الاقتصادية.

الاقتصادلونمعظمايعد.الكلاسيكيونالاقتصاديون

سميثبنىوقد.الحديثألاقتصادأباسميثآدمالحاليين

المبادئبعضعلىمذهبهأسكتلنديفلسفةأممتاذوهو

فهمايمتلككانولكنهبالفيزوقراطيينالخاصةوالأفكار

سميثكتاابويضما.الاقتصاديةالأنشطةمنلكثيرأفضل

لايزالالتيالأفكارمنالكثيرام()776الأمثروة

قالوقدالحر.للسوقأساسايقبلونهاالحاليونالاقتصاديون

كفيلتان،الحرةالتجارةوكذلكالحرةالمنافسةبأنسميث

الرئيسيةالمهمةبأنقالكماأضمو.اعلىالاقتصادبمساعدة

علىالعملت!صنأنيجب،الاقتصاديةالحياةفيللحكومة

الفعالة.المنافسةتأكيد

والفرنسية،الأمريكيةالثورتينحقبةإلانسميثعاش

المتزايدالاعتقادمعالاقتصاديةالحريةعلىتشديدهوتوافق

الناسوبدأ.الفترةتلكحلالسرىأرزياالسياسيةبالحرية

الجديدةالنوياتتطهويرجرىكما،سميثأفكاريتقبلون

وأتباعهسميثعلىأطلة!وقدالحر.السوقاقتصادعن

الكلاسيكيين.الاقتصاديينمصطلح

الذينالبريطانيينالاقتصاديينمنثلاثةكتبوقد

منبعضا،الميلاديعشرالثامنالقرنأواخرفيعاشوا

فقد،الاقتصاديالفكرفيوتأثيرانفوذاالأعمالأكثر

بينالحرةالتجارةتدعمقويةحجخاريكاردوديفيدنشر

منبعضاتحدىفقدمالتوسروبرتتوماسأما.الدول

وقدأبعد.لمدىالآخربعضهاطورولكنهسميثأفكار

السكانلأعدادالعنانتركإذاأنهمرمالتوسحذر

منيومفيتتمكنلنسوفالأمفإنالنمو،فىلتستمر

جوناقترحوقد.طعاممنيكفيهاماإنتاجمنالأيام

بينمساواةأكثربصورةالأرباحتوزعأنملستيوارت

.والعمالالمستخدمين

الكتاببعضعارض.والشيوعيةماركسكارل

وكان.الاقتصاديللنماءتقودالمنافسةإنتقولالتيالف!صة

عاشألمانىفيلسوفوهوماركسكارلتأثيراأكثرهممن

ماركسفسرالمالرأسكتابهففيعشر.التاسعالقرنفي

تملكالتيالطبقةبينصراعبانهالحديثأجشريأالتاريخ

سيقودالحرالاقتصادأنوأعلن.العاملةوالطقةالصناعة

يؤديالمطافنهايةوفيخطير،بشكلسزايدكسادإلى

الشيوعي،البيانوفي.العمالبهايقومتورةوقوعإلى

التمردعلىالعمالأنجلز،فريدريكوصديقهماركسحث

الطبقةفيهتمتلكباقتصادوبشراأعمالهما،أربابعلى

ماركسنظرياتوفرتوقد.الممتلكاتحلالعاملة

الشيوعية.لبناءالأساس

القرنواخرمبن.قديمةلمشكلاتجديدةحلول

بدأالميلادلمجين،العشرينالقرنوبداياتعشرالتالممع

درالممةفيالعلميةالطرقاسمتخدامفىالاقتصاديون

واراسليونتوصلفرنسا،ففي،الاقتصاديةالمشكلات

الأجزاءمنجزءأيأنكيفتبينرياضيةصيغةإلى

كلعلىعملهفييعتمدأنلابدللاقتصادالمكونة

كليرويسلي،الأمريكيوحث.المتبقيةالأجزاء

الإحصاءأستعمالعلىالاقتصاديينجهتهمن،ميتشيل

فتراتتعا!طكذلكودرس،نظرياتهملاختبار

والكساد.الازدهار

العشرينالقرنثلاثينياتفيالكبيرالكسادأدىوقد

تفسيرعنالبحثفيالاقتصاديونيشرعأنإلىالميلادي

البريطاني،الاقتصاديوهاجمالكساد.لفتراتجديد

تقودالحرةالأسواقإنتقولالتيالأفكاركينزماينردجون

النظريةكتابهففى.الكاملوالتوظفالرحاءإلىدائما

نأإلىثثينز،والمالوالفائدةللتوظيفالعامة

بزيادةوذلكالكسادإنهاءفيالمساعدةبوسعهاالحكومات

التيالطرقدراسةفيآخرونأقتصاديونبدأكما.إنفاقها

طورفقد.الاقتصاديالنشاطدرجةقياسمنتمكن

المتحدةالولاياتاقتصادىبعف!يمكوزنتزمسيمون

والدخلالإجماليالقوميالناجقياسطرقالآخرين

الاقتصادية.العواملمنوغيرهاالقومي
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العشرينالقرنوسبعينياتستينياتوخلال

تسمىالاقتصادلمجينمنمجموعةرفضت،الميلادي

لماوخلافا.وأتباعهكينزنظرياتمنالكثيرالنقد"ين

زيادةعلىالحكوماتالنقديونحثكينز،بهنادى

أجلمنوذللث،ثابتبمعدلالمعروضةالأموالكمية

.الاقتصاديالنمووتشجيعالأسعاراستقرارعلىالمحافظة

الرائد-أمريكياقتصاديوهو-فريدمانميلتونوأصبح

النقدية.للمدرسةالرئيسي

فهمعلىحالياألاقتصاديونركز.العلمىالبحث

للاقتصادالختلفةالأجزاءبينتربطالتيالعلاقات

وعلى،والمشاهدةالملاحظةعلىنتائجهمويبنونعموما.

العلميةالطرقامشخداموعلى،خاصةحالاتدرالممة

منكثيرويؤكد.العلميالبحثفيالمتبعةالأخرى

والإحصاءالرياضياتاستخدامأهميةعلىالاقتصاديين

هذهطرقهموتسمى.الاقتصاديةالنظرياتلاختبار

ألاقتصاديالتحليلتطبيقتموقد.القياسىالاقتصاد

علاقةذاتغيرتبدوقدالتيالمسائلمنالكثيرفي

وتنظيمالعائليةوالحياةالتعليممثل،الإنتاجبمسائل

لتحقيقالمطلوبةالمتاحةالموأردكانتفمتى.الحكومات

التحليلفإن،المحدوديةمنتعانيالأهدافمنهدف

مفيدا.أمرايغدوالاقتصادي

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

تراجم

روبرتتوماس،مالتوسلنديتورشتاينفبلين،اللورد،بيفردج

ريمرألفا،مردالحناررا،فرتشجان،تنبرجن

حاد،!ونيهدسوافرا،كويسنيدجوا،بنسونرو

كليرويسلى،ميتشيلماينردحودكينز،دافيدريكاردو،

باربارا،واردكارل،ماركصآدم،سميت

ونظرياتاقتصاديةنظم

الشيوعيةالاقتصاديةالحتميةالاشتراكية

الفاشيةوالتجارةالعملحريةالأوروبيالإقطاع

التجاريةالنزعةالحراجالإسلامفيالتكافل

مذهب،النقاليةالرأسماليةالجزية

لربااعيةلجماا

والاقتصادالحكومات

الاحتماعيةالرعايةالقوميالدخلالضرائبحباية

الإجماليالوطنهيالناجالقوميالدينللأحورالأدنىالحد

العالمىالاقتصاد

الأرضيالعالمالعملةقيمةتخفيضالاميةالبلدان

الثالثالعالمالجمركيةالتعريفةالدوليالبنك

الكمبيالةالصر!سعرالتجارة

المددوعاتميزادوالوارداتالصادراتالحرةالتحارة

الدوليالمقدصسدوقالدوليةالتحارة

عحلةذاتأخرىمقالات

والممافسةالاحتكاروالساعاتالأجورالمنتحيناتحاد

لصناعةالتسويقالاستثمارا

المضافةالقيمةضريبةالماليالتفخمالاستهلاك

العاريةالمعيشةتكاليف!لإسلاما

والطبالعرضالدخلالأعمال

العاملةالقوىالأسعاردليلنظمام،الإسلامىالاقتصاد

الكسادللمستهلكعلم،القياسىالاقتصاد

المعيشةمستوىالاقتصاديةالدورةالإنتاج

المصر!المالرأسالبطالة

الرلإلملكيةالمالبيت

المواريثالاقتصاديالركودالميوع

النقودالزكاةوالتكلفةالربحتحليل

السعروالخرحاتالمدخلاتتحليل

الموف!وععرعنا

الاقتصاديةالمشكلات-1

الاقتصادنموكيفية-2

الاقتصادتنمية

الاقتصاديالنموقياس!-

الاقتصاديةالنظمأنواع-3

سماليةالرأ-أ

المحتلطةالاقتصاديةالأنظمة!

أحشيوعيةا-ج

ليسماالرأدالاقتصا-4

والمنافسةوالأسارالأسواق-حالمستهلكولى-أ

الدخولتوريع-دوالأرباحالأعمال-ب

والاقتصادالحكومة-5

العامةالخدمات-جالقوانين-أ

الاقتصاديالاستقراردالعامةالمنافعمشسات-ب

العالميالاقتماد-6

العالميةالتجارة-أ

العالميالتمويل-ب

الناميةالدولاقتصادخ-

الاقتصادعلمتطور-7

الأولىالبدايات-أ

التقليديونالاقتصاديون!-

والشيوعيةماركس-كارلح

يمةقدىلمشكلاتجديدةحلول

العلميالبحثهـ

أسئلة

فييؤثرانوكيصالأسعار؟فيوالعرضالطل!يؤثركيف-أ

تب؟والرواالأجور

ميزان3-،الرأسماليةالسلع2-،الأرباح-أ:معسىما-2

؟لمدفوعاتا

للبلاد؟الاقتصاديالمظامتواجهالتيالأرلعالرئيسيةالمشكلاتما-3

الرأسمالي؟الاقتصادمىمهماجزءاالمسافسةتعدلمادا4

؟الاقتصاديالاستقرارلتحقيقالحكوماتتعملكيف
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ممكسأ؟ال!!اجتجع!!التيالأردعالعماصرما

التلاثة؟أسئيسيةاالاقتصاديةالمظمما

اخحارة؟التقييدالملدا!تتمعهحااللتادالرئيسيتارال!ريقتادما-

الحديت3ال!قتصادأبومن

الاقتصادنظام.ئظام،الإسلاميالاقدصاد

الموارداستخدامنحوالإسلاميالسلوكهوالإمعلامي

الإنسانية.الحاجاتإشمباعفيالمادية

الإسلاميةالعقيدةمنينبثقالإسلاميوالسلوك

فيالمسلماسلوكتحكمأسياالعامةالإسلاميةوالأخلاق

شاملاكاملاتصوراالمسلمتعطيفالعقيدةحصلها.الحياة

ك!!فيالإأ!يالهدييجدوفيهاوالآخرةالدنياللحياة

اشسوا!منةوفيتعالىاللهكتابشيذلكيجدالأمور،

الأموراأ!ظعلمئاتفصيلافيهمايجدلالكنه،!:!

!ب،المتخصصةأمحلميةاال!ضبشأنذلكلأن،الاقتصادية

والعملالسيرخطوطتحددكليةوتوجيهاتإرشاداتيجد

ينبغيالذيالأخلاقيوالسلوكالمحتلفة،الحياةشؤونفى

الحالاتوفي،الختلفةالمجالاتفيالمسلمايسلكهأن

هذهكلفإنالاقتصاديالنظامحالةوفي.الختلفة

بالإنفاقيتعلقفيماالاقتصاديالسلوكتعينالإرشعادات

ولاعنقكإلىمغلولةيدكتجعلولا):ذلكمنوالادخار،

وما.2!الإمراء:محسورا!ملومافتقعدالبسطكلتبسطها

ولا!،أمورهمأشأجاءعندوودائعهمااليتامىبأمواليتعلق

واوفواأشدهيبلغحتىأحسنهيبالتيإلااليتيممالتقربوا

شوآيات.34الإهـساءبرامسؤلآ!كانالعهدإنبالعهد

إذاالذين-أ:للمطففينويل)،والميزانالكيلفيالتطفيف

وزنوهمأوكالوهمهـاذاةأل!سمتوفونالناسعلىاكتالوا

نظاموتلغيالرباتحرموآيات3.أ:المطففين!يخسرون

يقومكماإلايقومونلاالربالأكلونالذين)،بفائدةأ!دينا

مثلالبيعإنماقالوابأنهمذلكالمسمنالشيطانيتخبطهالذي

ربهمنموعظةجاءهفمنالرباوحرمالبيعاللهوأحلالربا

أصحابفاولئكعادومناللهإلىوأمرهسلفمافلهفانتهى

.752:البقرة!خالدونفيهاهمالنار

إلىتشيرأحاديثكذلكالمطهرةالسنةفيوردتوقد

قولهذلكمن،الاقتصاديةالمعاملاتفيالنبويالسلوك

والشعيربالبروالبربالففةوالففمةبالذهب)الذهبعثة!:

فمنبيديدابمثلمثلابالملحوالملحبالتمروالتمربالشعير

وهذاسواء(.والمعطيوالاخذأربىفقداستزادأوزاد

لهيتعاملكانأسذياالبيوعبربايتعلقاقتصاديتوجيه

تبادلعلىأيضاالبيوعربايعتمد.الجاهليةفىالعرب

قديماأرزايبيعه،كأنفيهاالزيادةمعالمتجانسةالأصناف

موافقتهعدمومنها.القديمالأرزكيلفيويزيدجديدبأرز

قالوا:ساولأنمالكبنأنسروى:السلعتسعيرعلىعفممر

هوتعالىالله)إنفقاللنا،فسعرالسعرغلااروارسوليا

ألقىأنلأرجووانيالمسعرالرازقالباسطالقابضالخالق

مال(.ولادمفىإياهاظلمتهبمظلمةأحديطلبنىولاالله

أنههيأ!امةاالقاعدةأنالأحاديثاهدهخلالمنويتبين

العرضلحالاتالتسعيريخفيعزإنماالإسلامفيتسعيرلا

الاحتكار،حالاتفيالتسعيرأ!قهاءابعضوأجاز.والطلب

3)رعثيهس*:قولهوهيالأخرىالإسلاميةالقاعدةمراعاةمع

إذاسمحا،اشترىإذاسمحاباع،إذاسمحاعبداالله

وهكذا.ماحهواب!البخاريأحرحه(.اقتضىإذاسمحا،قضى

طيباأساساتشكلالتيالاقتصاديةالإرشاداتأ!حةتكتمل

!!ام!!.اقتصاديأخظام

المعاملاتفقهعنالإسلاميالاقتصادانظايميزأسذياو

،الاقتصاديللنظهامأغانونياالإطارحمواطعاملاتفقهأن

الإنسانيالنشاططبيعةبالدراسةالاقتصاديالنظامويتناول

فالعقيدة.والالممتهلاكأضوزيعوابالإنتاجيتصعلالذي

نظامبداخلهيعملالذيالعامالإطارهماوالأخلاق

الاقتصادنظاميعملأنيمكنولا،الإسلاميالاقتصاد

النبويةوالسنةالخالدالإلهيالهديعنبمعزلال!!لامي

القواعديستنبطأنهوالمسلمالدارسوعمل،المطهرة

الاياتمنالاقتصاديالسلوكتحكمالتيالعامة

اقتصاديا.وإرشاداتوجيهافيهايجداكتيالأحاديثرا

الوضعيةوالنظمالإسلامبينالاقتصاد

الرألممماليبالنظامالاقتصاديالإسلامنظامقارناإذا

الحريةهيالرأسمالىالنظامتحركالتيالفلسفةأننجدمثلا،

مصلحتهتحقيقإلىيسعىأنإنسانتتئلكلالتيالفردية

الشخصيةمصلحتهلتحقيقسعيهوفيأولا،الشخصية

ولأن،المجتمعوبينبينهالمشتركةالعامةالمصلحةتتحقق

فإن،أجزائهمجموعمنيتكونالأكبرالمشتركالصالح

المصالحمجموعمنتقليلفيهالشخصيةالمصالحإعاقة

سميث:ادمالاقتصاديالعالمايقول.الكبرىالمشتركة

العشاء،بطعامالخبازأوالجزارعلينايتكرمأننتو!لالم"إننا

لاونحن،الشخصيةلمصلحتهمااعتبارهمامننتوقعهلكننا

لنفسيهما،حبهمانخاطبل!شإنسانيتهمانحاطب

فالنظام".مكاسبهماعنلكنضروراتنا،عنولانتحدت

المصلحةعلىالاقتصاديالنشاطعلقالرأسمالي

وآلية،والمجتمعالفردبينالمتبادلةالمنفعةوعلىالشخصية

الهدفهذاتجعلالتيهيوالطل!كالعرضالثمنجهاز

المنفعيةالنظرةهذهبينوالفرق.للجميعميسوراسهلا

النشاطيعتبرالإسلامنظامأنهوالإسلاميةوالنظرة

تقرباوالاتجاروالاستثماروالعملعبادةنفسهالاقتصادي
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ومصلحةالاخرينمصلحةالحسبانويضئفي،سبحانهلله

!لم!فالنبيعنأنس،فعن،الشخصيةالمصلحةقبلألمجتمع

(.لنفسهيحبمالأخيهيحبحتىأحدكميؤمنالا:قال

الاقتصادواتجه،نفعيةذاتيةوجهةاتجهالرأسماليفالاقتصاد

المذهبيالتصورلاختلافإيثاريةغيريةوجهةالإسلامى

اختلافافيختلفالشيوعيالمذهبأما.الحياةبعدوماللحياة

الحياةأساسياتينكرأنهفيالإسلاميالمذهبعنجذريا

للحريةونكرانهالفرديةللملكيةكنكرانهالإنسانية

للنشاطأساساالمركزيالتخطيطعلىواعتمادهالاقتصادية

المركزيالاقتصادتجعلالعواملهذه.كلالاقتصادي

النظاممعيتفقوقدجامدامركزيااقتصاداالشيوعي

ملكيةباعتبارهاليسلكنالعامةالملكيةدعمفيالإسلامى

فىالعكسبلالدولةساذنإلافيهاللمجتمعلاحظمركزية

العامةالملكيةفيالحقيقيالمالكأنإذ،الصحيحهوالإسلام

،العامالمالفيعنهاووكيلةللأمةخادمةوالدولة،الأمةهو

الإلهيالتفويضخلالمنإلاالتصرفحقلهاوليس

الإسلامية.الاقتصاديةالتشريعاتفيعليهالمنصوص

شموريةطبيعةالإسلاميةالدولةفيالنظاموطبيعة

الشيوعيالمذهبفإنلذلك،تسلطةدكتاتوريةوليمست

هوالذيالاخروأليومباللهالإيمانينافيأنهإلىبالإضافة

العدالةأسسأيضاينافيفإنه،الإسلاميالمذهبأساس

والتكافلوالإحسانالبرعلىتقومالتىالإسلامية

والصراعوالتقاتلالتناحرعلىتقومولاالاجتماعي

الإنتاجيةالعلاقاتتجعلألاأيضاشأنهامنوالتي،الطبقي

علاقاتتحعلوإنماالاجتماعيةالإنسانيةللعلاقاتمحورا

المسلمبينالإنسانيةالإيمانيةللعلاقاتخاضعةالإنتاج

)ا!لؤمن:عينطالرسولهديفيجاءكما،المسلموأخيه

)مثلكل!!:وقولهبعضا(.بعضهيشدكالبنيانللمؤمن

إذاالجسدمثلوتعاطفهموتراحمهمتوادهمفيالمؤمنين

والحمى(بالسهرالجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكى

لمشاعرتابعةوعلاقاتهالإنتاجيكونوبهذا.مسلمرواهما

فيهايغير،وعقلهولوعيهلهمسخرة،وأحاسيسهالإنسان

وإحساسهوعقلهالإنسانوعىيكونولايشاء،كما

علاقاتبحبلمعلقةالاجتماعيةوعلاقاتهومشاعره

هذهلأن،تحسنتإذاوتتحسنساءتإذاتسوء،الإنتاج

طباعمنهيبلالحرالعاقلالإنسانشيممنليستالالية

تشعر.ولاتحسلاالتيالجماداتصفةومنالعجماوات

الملكية

أربعةإلىالاقتصاديالإسلامنظامفيالملكيةتتقسم

-جالعامةالملكية-ب)الخاصة(الفرديةالملكية-أ:أقسام

الدولة.ملكية+دالختلطالاقتصادأوالمزدوجةالملكية

حقللمسلمالإسلامأباح)الخاصة(.الفرديةالملكية

مستخلففهوالأرضفىالاستخلافبحكمالتملك

نوعه،لمصلحةخيراتهاواستغلاللاستعمارهاالأرضفي

للأمةإنماللفردليسالإسلامفيالاستخلافأصللكن

فيه!مستخلفينجعلكممماوأنفقوا):تعالىقالوالجماعة

اكتسبواممانصيبللرجال):تعالىوقال.7الحديد:

لحقتقريروهذا32.النساء:!اكتسبنممانصيبوللنساء

)من!!:قال.وجهدهبعرقهكسبهماتملكفيالفرد

الفرديةوالملكية.الشيخانأحرجهشهيد(فهومالهدونقتل

واستغلالها.الأرضتعميرفيالإنسانيبذلهماتكافئ

وهوالملكيةهذهمنحظهيكونوجهدهبذلهوبقدر

اللهوهوموكلهبأمرفيهاشصرفالملكيةهذهفىوكيل

بواجباتالقيامهوالوكالةهذهوحق.وتعالىسبحانه

القيامثموخاصتهوأهلهنفسهعلىالخاصالإنفاق

والنذوروالصدقةكالزكاةالعامالإنفاقبواجبات

البرأنواععلىينفقوكذلك.ذلكإلىوماوالكفارات

هاجرمنيحبون)الأنصار:حقفىتعالىقالالختلفة

ويؤثرونأوتوامماحاجةصدورهمفييجدونولاإليهم

نفسهشحيوقومنخصاصةبهمكانولوأنفسهمعلى

.9الحشر:!المفلحونهمفأولئك

علىينفقوتجعلهالمسلمتميزالتيهيالإيثارفصفة

البخلعنهاويخفيالإحسانبهذانفسهليطهرالخيرأوجه

تطهرهمصدقةأموالهممنخذ):تعالىلقولهوالشح

المساهمةالفرديةللملكيةويحق.301:التوبةبها!ولزكيهم

.التجارةألوانوجميعالختلفةالاستثمارأنواعفيالفعالة

الحرالعملفيالمساهمةالفرديةللملكيةيحقوكذلك

الملكيةمنالوحيدوالاستثناء،والزراعيالصناعيالمنتج

يحقلاالعامةالملكيةمنجزءاهوانالإسلامفىالفردية

فيذلكوشمثل،وظيفةملكحتىولايمتلكهأنللفرد

فيذكرهاوردالتيالمجتمعلحياةالضروريةالعامةالمرافق

في:ثلاثفيشركاء)المسلمونصزوير:الرسولحديث

إلاللناسشركةهذهصارتوماوالنار(.والماءالكلأ

الفردية،للملكيةتصلحلاالتىالحيويةالمرافقمنلأنها

كللحياةوضروريعاممورد!ركد!أنذلكمنوالحكمة

الناسمنأحدلرغباتيخضعفرديتصرفتحت،الناس

ضوابطالفرديةوللملكية.أرسلشاءوإنأمسكشاءإن

نأأيعنهنهىومااللهبهأمرمادائرةفيجلهاتقعأخرى

هوذلكبعدآخروضابط.الدائرةهذهعنالمسلميخرجلا

الملكيةتسببلاأنأيفرارولالاضرربقاعدةالالتزام

منضررأصابهاوإذا،الأخرىللملكياتضرراالفردية

إلىتردهبلمثلهبضررالضررتردألاالأخرىالملكيات

اللأمر.ولي
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الإسلاميةالإنفاتلضوابطالفرديةالملكيةوتخضع

ضرار.أوضررهناكيكونلالكى

بصهحفتهاالأمةهوفيهاأسكالما.العامةالملكية

.7الحديد:فيه!مستخلفينجعلكممماوأنفقوا)الامحتخلافية

السفهاءتؤتواولا)تعالىقال،وال!نالرقبةتملكوالأمة

واكسوهم!فيهاوارزقوهمقيامالكماللهجعلالتيأموالكم

الأمة()اأطجماعةيعودالمالفيالضميرفجعل.هالساء:

الحا!ص!هوأط!صيةاهذهأمرلىشوأرزيواللسفهاء،وأجس

بصفتهولي!رحاكماباعتبارهأيالاعتباريةبصفته

العامةالملكيةوتتمثل.المجتمعأفرادمنكفردالشخصية

في:

إلاالعامةللملكيةتخضعأيضاوهذهوالوقود.المعادن

فإنهاأ!قوداأوالمعادنامعتخراجعنالدولةعجزتإذا

با!شخراج(الخاصة)الملكيةالخاصالقطاعتكلفحينئذ

عليها.يتفقانالتىبالشروطأ!صوداأوالمعادن

لةالمدرويجوز،العامةالملكيةم!أساسيجزءالغابات

أ!انتقاشرو!أبنفسالخاصةللم!صيةشيئاتستقطئمنهاأن

شظيفةملكت!صنأدعلىالزراعيةالأراضيفيالملكية

الأسساسيةاأغطاعاتاتشم!هذاعلىالعامةفالملكيةفقط،

يستغنيلاماكلالعامةوالقاعدة،القوميالأقتصادافي

الحديثالقطاعإلىبالإضافةهذاعام،فهوالملسلمونعنه

العامةبالخدماتيعنىالديالخدمىالقطاعيسمىالذي

تحتيقعالقطاعوهذاللمواطن!ت،الدولةتقدمهاأخيا

الأمة،ملكوهي،العامةوللملكية،للدولةالمباشرالإشراف

أدائه.وتحسينترقيةفيتساعدأن

عاممصدرإيجادأ:فهيالعامةالملكيةوظائروأما

بنعمرأنذلكعلىوالدليلي،العامةالنفقاتأضموي!!

)أراضيالمفتوحةالاراضيجعل،عنهاللهرضي،الخطاب

الذيالخراجا!شغلالهاعلىوفرضعامةملكيةالسواد(

التوازن2-العامةالنفقاتبهوتغطىالعامةالخزانةبهتمول

حاجاتإضعباعإلىيهدفتوزيعيإجراءوهوبمالاجتماعي

التياشكاةوهومعروفمصدرلهوهذا،الفقيرةالفئات

العدالةوتحقيقالفقراءلإغناءبتوزيعهاالدولةتقوم

ال!جتماعية.

حقفيهفردلكلعامملكأنهاالعامةالملكيةوطبيعة

هذافيولهإلاأحدمن"ما:الخطاببنعمرقالكما

الأمةهوفيهالحقيقيأسكالمالكنمخعه"أوأعطيهحق،المال

شيهاالفردويملكوالع!تالرقبةتملكأنهاأي،مجتمعة

التيفهيالدولةأما.أحينواالرقبةدونوالمنفعةالوظيفة

الأمة.عنبالوكالةوتثميرهاالملكيةهدهبتنميةتقوم

الأصلفيهي.الختلطالاقتصادأو،المزدوجةالملكية

فيجنبإلىجنباتعملوالعامةالخاصةالملكيةمنمزيج

بنسبةبينهماالأرباحتقسمبحيثالعامةالأموالاستثمار

هذهوتسمىالاممتثمار،فيمنهماكلمساهمة

تتحققشروطالهاوجعلالإسلامأجازهاوقد،بالشركات

وتحفظألمجتمعبهاوينتفعوالعامةالخاصةالمصلحةبها

الوقت.ذاتفيالشركاءحقوق

اششراكهوآخرشكلاالختلطةالمل!صةتأخذأنويمكن

الفردية()الملكيةالخاصالقطاعمعالدشلةأوأعاماأغطاعا

بنسبةمنهماكلاحتفاظمعبالمساهمةاقتصاديلشاصأش

دولمنكثيرفيهذاويعرف،الاتفاقحمسبأرباحه

الحرالاقتصاديميزالذيوهوانحتلط،بالاقتصاداليومالعالم

الحكوميالتخططعلىيعتمدالذيالمركزيالاقتصادعن

وأخيرا.أول!

الدولةهوفيهاالفعليالمالك.الدولةملكية

هيالملكيةهذهفيالدولةوسلطة،الاعتباريةبشخصيتها

باعتبارالأمةلمصلحةوتطورهاوتنميهاالملكيةهدهترعىأن

فيعنهاووكيلةلهاوخادمةالأمةالدىموظفةأ!دوأسةاأر

وتشجيعهاالخاصةالملكياتورعايةأغوجممااال!قتصادإدارة

النشاطفيالفعليةوالمشاركةوالاتجارأ،ستثمار1على

والدولة.الدولةملكيةأ!ظيفةاهذهوتسمى،الاقتصادي

الأمة.عننيابةالاقتصمادعلىالكليالإشرافبدورتقوم

فىالمالكأنهوالعامةوالملكيةالدولةمدصةبينوالفرق

العامةوالملكية،الاعتباريةبصفتهالحاكمهوالدولةملكية

الحاكملكنوالعينالرقبةتملكوال!مة،ال!مةهوفيهاالمالك

حسبالملكيةهذهتصريصصيعنهاينوبالذيهو

العامة.المصلحةمقتضيات

للحاكمالحكيمالشارعحددهاوظائفوهناك

حددهاالتيالمصعارفحعسبوتوزيعهاكجفالزكاة

منالقصدلأنالدولةوظائفأهممنوهذه،الشارع

حقللمحتاجينيضمناجتماعيتوازنخلقهوالزكاة

منشيءبأخذالإسلاميةالدولةظلفيالكريمالعيمق

الإسلامفيفالمالالفقراء.علىوردهالأغنياءأموالفضول

بالوكالة،المالهذاعلىمستخلفوالإنساناللهمال

فهوللفقيرمالهمنشيئايخرجعندماالغنيفإن،ولذلك

تعالى:لقولهالخاصمالهمنوليسأدلهمالمنيعطيه

إليهالتوإنما.33؟المور!آتاكمالذياللهمالمن)وآتوهم

ملكأيضاهيالتىوالملكيةالعملبحقالخصوصية

فىيبذلهالذيوالجهدالعملبحدودومحدودمؤقت

هيالأموالأصحابفيالإسلاميبثهاالتيوالروح.المال

الضيقةالنفسحدودتجاوزتالتيالمؤمنةالإنسانيةروح

فيوالتآخى،والتقوىالبرعلىوالتعاونالإيثارحدودإلى

والأنسابالأرحامفيالتآخيفوقيرتفعالديالإسلام

المصلحةإلاترعىلاالتيالضيقةالأنانيةوفوق
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الإنسانيةرحابإلىذلككلحدودتجاوزت،الشخصية

الخاصة.المصلحةعلىالعامةالمصلحةتقدمالتىالعريضة

لأفرادالاجتماعىالضمانتحقيقهيذلكفيوالحكمة

يكسبونلاالذينوالمعوزينالكعسبعنالعاجزينالمجتمع

الدولةومسؤولية.يعولونولمنلهمكريمةحياةيضمنما

كريمة.حرةحياةلهولاءتكفلأنهيالمباشرة

فيكلهاالجماعةحقتحفظالتيهيالعامةوالملكية

منكم!الأغنياءبيندولةلكونلاكي):تعالىلقولهالثروة

العامالقطاعرعايةوجوبعلىتأكيدوهذا7.الحشر:

أفرادكلليظفروحمايتهموالمحتاجينالمساكينلمصلحة

*غنياءجعلهالذياللهبمالالانتفاعفيبحقهمالجماعة

الإسلاميكتفىولا.وحدهملهموليسأيضاولغيرهم

غيرإلىذلكيتجاوزبلللمسلمينالدولةبضمان

الإسلاميةالدولةكنففييعيعشالذيفالذمي،المسلمين

الإسلاميةالدولةكفلته،الكعسبعنوعجزكبرإذا

فيأخرىمهماتوللدولة.المالبيتمننفقتهوأصبحت

مباشراإشرافآتشرفالتىف!الإسلاميالاقتصادنظام

والمساكينللفقراءيضمنوإشرافها،الخدماتقطاععلى

تقومالتيهىوالدولة.بذلكشصلوماوالتعليمالعلاج

لالكيالأسواقمراقبةوهيالحسبةنظامعلىبالإشراف

فىوالتطفيفوالشضيروالاحتكارالغشإلىالتجاريلجأ

تعينهالذيالمحتسبالوظيفةبهذهويقوم،والموازينالمكاييل

الدولة.

آليةيقبلالإسلاميالاقتصادنظامأنتقدمماوموجز

الأسواقدامتماوالطلبالعرضوقوانينالأثمانجهطز

ذلكمعالشريعةلكن.التبادلفىالشرعيةالأحكامتلتزم

السوقنشاطلهملايوفرمنلمعونةأخرىمؤسساتأقامت

ولافقطمادةليعستالحياةلأن،المعيشةمنمناسباحدا

تصلحفالالية،والروحالمادةمنمزيجهيبلفقطروحا

الإنسانيةالحياةأما،المادةغيرشىءفيهاليسماديةلحياة

فالناسعنها.تنفصلولابالروحالمادةفيهاتتصلحياةفهى

نداءأتيتجاهلونلالكنهمالماديةحاجاتهميشبعون

ولا،الماديةحاجاتهايشبعماتجدلاالقىالأخرىالأرواح

لسديسعىالإسلاميفالنظام،تستهلكماولاتنفقماتجد

والتعليموالكساءالطعاممنللفقراءالدنياالاحتياجات

كفايتهمليؤمنالطيةوالتسهيلاتوالنقلوالإسكان

قيكولاالأرضفىاللهخلفاءباعتبارهمكرامتهمويحقق

العملفيطويلةساعاتتنفقالمجتمعمنالعظمىالغالبية

ولاالوقتمنفسحةلديهايبقىفلاضرورياتها،لاستيفاء

يأ،الاستجماممنيمكنهاالمواردمنالفائضمنقليل

جهددونالبعضيثريبينما،والأخلاقيالفكريالارتقاء

يذكر.

بينهوةيوجدالاقتصاديالاجتماعيالتفاوتإن

إضعافإلىوتؤديباستمرار،تتسعوالفقراءالأغنياء

والتباغضالتدابرإلىوتؤدي،الناسبينالأخوةأواصر

غنىفلاناأنهوواحدسببإلاسببدونماوالتشاحن

إلايملكولاجبينهبعرقيعملوفلانالماليملكموسر

يسدهاأنالإسلاميريدالتيالهوةهيوهذه.وعرقهجهده

لاوتواصلتلاحموسيلةوالعملالمالويجعلالأبدإلى

حقلهاإذنالعلياالإسلاميةفالسلطةوتنافر.تدابروسيلة

التوازنولتحقيقالمجتمعلحماية،والطاعةالتدخل

الشرعيةدائرةمنالتدخلهذايكونأنعلى،الإسلامى

وأالربا،يحللأنالأمروليأوللدولةيجوزفلا،الإسلامية

فيثابتةملكيةيلغيأو،الإرثقانونيعطلأوالغم!،يجيز

فيالأمرلولييسمحوإنما،إسلاميأساسعلىالمجتمع

وفقابهايأمرأومنهافيمنعفيها،يتدخلأن،الإسلام

وشقالمعادنواستخراج،الأرضفإحياء،المجتمعلمصلحة

والاتجار،الاقتصاديالنشاطألوانمنذلكوغيرالأنهار،

عامةبصفةالشريعةبهاسمحتمباحةأعمالهذهكل

عليه،تترتبالتيالشرعيةنتائجهعمللكلووضعت

تلكمنبشىءالقياميمنعأنفيالحقالأمرفلولي

الإسلامية.صلاحياتهحدودفىبهيأمرأوالتصرفات

الاقلصاديةالحرية

منأساسعلىتقومالإسلامفيالاقتصاديةالحرية

حرية-حريتهيملكلمإذاالإنسانلأن،الإنسانيةالحرية

التصرفحريةيملكأنيستطيعلافهو-والفعلالقول

الإنسانيكتسبهحقالصفةبهذهوالحرية.الاقتصادي

إلاإلهلاأنفشهادة.بالشهادةونطقهالإسلامفيبدخوله

أعلىوهياللهلغيرالعبوديةمنللإنسانتحريرفيهاالله

وعبدالاستعبادمنتحررقدالإنسانأنإذ.الحريةدرجات

والصفاتالحسنىالأسماءلهالذيالكبيرللعلينفسه

الحقةفالحرية.سواهبحقمعبودولاغيرهإلهولاالعلى

الحريةعلىالقرآنفيشاهدوردوقد.وحدهلهالمطلقة

قال،الإنسانيةالحريةمنفرعأنهاعلىيدلالاقتصادية

شيءعلىيقدرلامملوكاعبدامثلااللهضرب):تعالى

هلوجهراسرامنهينفقفهوحسنارزقامنارزقناهومن

نإ75.:السحل*!يعلمونلاأكثرهمبلللهالحمديستوون

لمماوالممارسةالتطبيقفيتتبلورلاالاقتصاديةالحرية

لافالذي،يعطيهلاالشيءفاقدلأن،الإنسانيةالحريةتوافق

نأيستطيعلاالإنسانيةالحريةأيالتصرفحريةيملك

الإنسانيةالحريةلكنالحر.الاقتصماديالنشاطيمارس

الإنسانبوجودمحدودةإنعسانيةلأنهامطلقةليعست

وهذا.الماديةوبيئتهالنفسيالعقلىوتركيبهالماديالجسمي
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وجودهيمارسأنيستطيعلاالإنسانأنيعنيببمساطة

الإنساني.لوجودهالمحدودالإطارهذافيإلاوحريته

الإلمملامىالاقتصاديالنشاطيقومالحدودهذهوداخل

أطباحةاالطباتمنالختلفةالإنسانبحاجاتبالوفاء

والكمالية.منهاالضرورية،والمتاحة

الإطارهدايقعالإسلاميالاقتصاديللنظاموبالنسبة

النشاطيقومولا،أطيباتامنوأح!!اللهأباحمادائرةفي

هوهذار.والمحرماتالخبائثمنغيرهافيالاقتصادي

وهناك،الإسلامىمالنفاأفىالاقتصاديةالحريةضوابطأحد

الرسولحديثفيتتمث!!كثيرةالاقتصاديةللحريةضوابط

يفئشرطاالحديثفهذاضرالأولافمررالاضلإطإي!:

وألابالآخرينالضررإلحاقعدمهووالاتجارأضملكالحماية

ضوابطومنالضرار.هووهذا،مثلهبضررالضريىيرد

لملكيةاان!:.الاقتصاديالنشاطفيالدوأصةتدخ!!الحرية

الحكومية.

النظامأساسرهىالاسلامفيالاقتصاديةفالحرية

عنالاقتصاديالإملامنظهامتميزالتيوهي،الإسلامي

أ!لبواأ!رضابقوانينفقطسقيدالذيالرأسماليالنظام

أغت!!واا!سلحأصهبارالسرقةتمنعالتىالوضعيةوالقوانين

الاقتصاديالنشاطالحريةتميزوكذلك.ذلكإلىوما

أولآالحريةيمنعأسذياالشيوعيالنظامعنالإسلامي

الحكومةتخطيطعلىالنظهاميعتمدولذلكوأخيرا،

فالنظام.حرااقتصاداوليسأوامراقتصادأنهإذ،المركزية

يحمللأنهوحدهنسيجهذاعلىالإسلاميالاقتصادي

تفتقرالتىالتعاونيالتكافليالإنسانيالاقتصادمقومات

.المعاصرةالاقتصاديةالنظمإليها

الاجتماعياللكافل

ألاقتصادهدفتحققالتيهيالعامةالملكيةإن

وذلك،الاجتماعيالتكافلتحقيقفيالكبيرالإسلامي

لالوكالةالدولةبهتقومالذيالاجتماعيالتوازنطريقعن

النظامعليهايعولالتيهىالزكاةأنغير،الأمةعن

إلىالفقرحالةمنالفقراءنقلفىالإسلاميالاقتصادي

فالزكاة.الكفايةحدإلىال!!افحدومن،الغنىحالة

فضولمنالاعتباريةبصفتهالحاك!يأخذهمعلومقدرهي

قولفيذلكوردوقدالفقراء.علىويردهالأغنياءأموال

بهاولزكلهمتطهرهمصدقةأموالهممنخذ):تعالىالله

قولهوفي.301:التوسةلهم!سكنصلالكإنعليهموصل

!والمحرومللسائلممل!معلومح!أموالهمفيوالذين):تعالى

عندماجبلبنمعاذصرويدالرسولأمروقد24.25،المعار!ا:

الأغنياءأموالفضولمنصدقةيأخذأناليمنإلىأرسله

الفقيريخرجالذيهوالزكاةفإخراجالفقراء.إلىويردها

وحيث،الشرائيةالقدرةيملكلاحيث-الكفافحدمن

تكونوحيثصفرا،عندهالاستهلاكيالحديكون

حدإلى-جداكبيرةالعيشضرورياتإلىعندهالحاجة

نأويستطعالشرائيةالقدرةلديهتتوفرحيث،الكفاية

مستهلكايصبحأنهإذ،الاقتصاديةالدورةفييساهم

الذيالطلبوهوالفعالالطلبفيحسابلهيحعسب

سدهوالزكاةمنالقصدوليمى.شرائيةقوةتسنده

ولكنفقط،الوقتلبعضوإشباعهاالفقراءحاحات

وذلك،الدوامعلىالفقرمنإخراجهمهوممهاأغصدا

مرةالفقرفيالترديمنتح!يهماشتىالوسائلبتملي!!م

الكفايةوليعست.الكفايةإلىال!!افمنوتنقلهمأخرى

إلىذلكتتجاوزبلفقطالضروريةالفقيرحاجاتإشباع

.الكمالياتتوفير

وإخراجهمبالكليةالفقراءإعناءهوالزكاةهدفإن

بتمليكوذلك،الدائمةال!!ايةإلىوالحاجةالكفافمن

وماضيعةالزارعوتمليكويتبعهيلزمهومامتجراالتاجر

عددتقليلعلىتعملبهذاوهىيتبعها.ومايلزمها

التوازنبهذا،ويحصل،الملاكعددفىوالزيادةالأجراء،ا

يشتركأنهذاومقتضى،ا!ادلاأ،جتماعيواالاقتصادي

هذهفىالخالقأودعهاالتيوالمنافعالحيراتفيالناس

وحدهم.الأغنياءعلىتداولهايقتصرولاالأرض

بينالتفاوتينكرلاالإسلاميالاقتصاديالنظامإن

فطريتفاوتإلىيعودلأنه،والأرزاقالمعايشفيالناس

ليسالتفاوتبهذاوالاعتراف،والقدراتالمواهبفي

فقرا،يزدادوالفقيرغنىيزدادالغنيالإسلاميجعلأنمعناه

كتبطبقةالأغنياءويصبح،الفريقينبينالمسافةفتتسع

والغنى،النعيمتتوارث،العاجمنأبراجفىتعيح!انعليها

البؤسأكواخفىتموتأنعليهاكتبطبقةالفقراءويمسي

وسيلةتكونأنالزكاةمنالإسلامأرادبل.والحرمان

فرقلافإنهوإلا،الأرزاقفيوالفقراءالأغنياءبينللتقرسط

يكونقدبل،الاجتماعيةالم!صانةوفيالإنسانيةفيلينهما

أكرمكمإن)الناسوعنداللهعندالغنىمنتميزاأشدالفقير

فيدورهاإلىوبالإضافة.13؟الححرات!أتقاكماللهعند

اقتصاديةوظائفللزكاةفإنالاجتماعىالتكافل

منها:،أخرىواجتماعية

أحدالغارمينالإسلامجعلفقد.وزيادتهالإنلاجتأملن

والغارمين!الرقابوفي):تعالىقالالزكاةمصارف

للإنتاجمالآاقترضمنالغارمينجملةومن.6..التو!ة

الوفاءيستطعولمبأجلسلعااششرىومنوالاستثمار

رؤوسوضمانالمبيعةاسحلعثمنتوفيةوضمان.لالدين

بازديادوزيادتهالإنتاجاستمراريضمنالإنتاجأموال

.الأموالأصحابغيرمنالإنتاجفيالمساهصن
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أقرضواالذينالأمواللأربابالزكاةتضمنكما

بهمحللماالمدينونوأعسر-لاستثمارهاآخرينأموالهم

يصبحونالمدينينلأن،القروضبهذهالوفاء-خسائرمن

تشجعوبهذا.الغارمينسهممنللزكاةالمستحقينمن

وتمويلالإقراضفيالتوسععلىالأموالأربابالزكاة

إليهمستردحقوقهمأنيعلمونلأنهمالإنتاجيةالعمليات

فييسمىماهووهذا،الزكاةهومعلومثابتمصدرمن

وأالائتمانالإسلامنظامويسميهبالائتمانالمصارف

الحسن.القرض

للفقراءإلاتعطىلاالزكاةإن.البطالةمحاربة

الصدقةالاتحلعلي!:لقولهللقويتعطىولاوالمحتاجين

نأيعنيوهذاسوي(،مرةلذيولالغنى(الزكاة)أي

عملمنيكسبأنيستطجعالذيللقويتحللاالزكاة

أموالهماستثمارعلىالأموالأصحابالزكاةوتشجع.يده

منعندهمماجميعالزكاةتأكللاحتىعندهمماوزيادة

:قالعنهاللهرضيعمرعنوردوقدالأموال!فصل

الدارقطيرواه(.المدقةتاكلهالااليتامىبأموال)ابتغوا

والبيهتى.

رؤوسحركةعلىجهةمنتساعدفالزكاة

النشاطفىتساعدأخرىجهةومن،الأموال

الأعمالمديريأوالمنظمينعملبزيادةالاقتصادي

وبصفة،والموظفينالعمالمنالإنتاجقطاعاتوزيادة

الإنتاجبزيادةالعاملةالأيديزيادةعلىتساعدعامة

علمناوإذا.البطالةمحاربةفيتساعدوبهذا،والمنتجين

الاقتصاديالنظامأهدافمنهدفالبطالةمحاربةأن

الدولةتسعىأن-ذلكعلىبناء-فينبغيالإسلامى

تشغيلتشملبحيثالكاملةالعمالةلتحقيقالإسلامية

فيأوكسبيةأعمالفىسواءالعملفيالراغبينجميع

الكاملةالعمالةتأمينإذنالدولةفواج!،خدميةأعمال

العمل.فيالراغبينلجميع

الاقئصاديةوالتنميةالإنتاج

الاقتصاديينمنكثيرعندالاقتصاديةالتنميةتعني

الفرددخللزيادةالقوميالدخلمنعاليةمعدلاتتحقيق

الرفاهيةتحقيقإلىذلكيهدفبحيثالقوميالناتجمن

الاقتصادنظاموفى،للجميعوالاجتماعيةالاقتصادية

والحلالالحرامبشريعةذلكيتقيدأنلابد،الإسلامي

الإسلامنظاملهايخضعالتىالاقتصاديةالحريةوبضوابط

يمكنلاالاقتصاديالهدفهذاإلىوالوصول.الاقتصادي

يتركلم.القومىالإنتاجزيادةعلىالعملدونتحقيقه

الأثمانلجهازالإنتاجالإسلامفيالاقتصاديالنظام

يقومالتيالاخلاقيةالعقائديةللقيمأخضعهبل،فحمسب

تقومأنأولآفلابد،نفسهالإسلامىالنظامعليها

الكمسبفتبتغي،أخلاقيأساسعلىالإنتاجيةالمؤسسات

منألمحرماتفيالإنتاجيكونفلاوكما،نوعاالحلال

مباحةبكيفيةأيضاويتقيد،والمركوبوالملبسالمطعم

أيةأومشاركةأيمضاربةأومرابحةيكونكأنمشروعة

يمارسلاوأن،المباحةالإسلاميةالشركاتصيغمنصيغة

الحلالالربحيتوخواوأنالختلفةالرباأنواعالمنتجون

الرأسماليونالمرابونبهيقوملماخلافا،الشريفوالتنافس

للمؤسسةالربحمنوالمزيدفقطالربحإلىيسعونالذي

اجتماعيةأخرىمواضعاتلأيةأعتبارايضعونولاالخاصة

اقتصادية.أوكانت

المالورأسوالعملالطبيعةهيالإنتاجوعناصر

عائدأنالإسملاميالاقتصادعلماءبعضويرى،والتنظيم

بالربح،المالرأسوعلىبالأجورالعملعلىيعودالإنتاج

الإنتاجقبلماتوزيعفيملكيتهاتقععندهمالطيعةلأن

منهايملكفهو،والرقبةالعينغيرالمنفعةمنهماوللمنتج

إذاإلاالأجرهووعائدهعملفهوالتنطمأما.فقطالوظيفة

الرب.مننصيبالهفإنالمالرأسفيمساهماالمنظمكان

هوكماالماديةللمعدلاتالإسلامفيالإنتاجيخضعولا

الاجتماعيةالمصلحةيراعىبلالرأسماليالنظامفيالحال

دعتإذاالخاصةالمصلحةعلىالعامةالمصلحةيقدموقد

لذلك.الظروف

والئبادلالدوزيع

الجهداحترامأساسعلىيقومالعادلالتوزيع

كماأفضلإنتاجإلىويؤديالهممفيشحذ،البشري

منأكبرنصيبإلىيؤديالأكبروالإنتاجونوعا،

الفروقتراكمإلىفيؤديالعادلغيرالتوزيعأما.الرفاهية

إنتاجوبين،والامحتثماريالاستهلاكيالكليالطلببيهت

مما،والاستثماريةالاستهلاكيةالختلفة،والخدماتالسلع

والأمراضالاقتصاديالنشاطتقلباتإلىيؤدي

التوزيعمنالنمطوهذا.ذلكعنتنجمالتيالاجتماعية

علىيقبلونلاويجعلهمبالإنتاجالمشتغلينهممشبط

القوميالنابخفييزيدالذيالضروريبالقدرأعمالهم

الأمثل.الامشغلالالمتاحةالموارداستغلالإلىويؤدي

بينالتوفيقعلىيقومالإسلامفيالعادلالتوزيعوأساس

علىويقوم،الاجتماعيةالعامةوالمصالحالفرديةالمصالح

إلىالدعوةوهيالإسلاميللنظامالأخلاقيةالدعامة

والتكافل.التعاون

توزيعإعادةإلىترممطالتيال!سلامأداةهيالزكاةإن

السوقأولوياتحسبالتلقائيالتوزيعسمولا،الثروة

فقط،العملحعسبأو،الرأسماليالنظامفيالحالهوكما
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نظامآليةأنوالملاحظ.الاشتراكىالنظامفىالحالهوكما

التوازنباعادةتهتمودلاالاجتماعيةبالفروقتعتدلاالسوق

علاقاتماديةجعلت،كذلكوالاجتماعىالاقتصادي

وسطمهملاكماالحرالفردالاشتراكيالنظامفيالإنتاج

المادية.ال!نتاخ!علاقاتإيقاع

بهاهتمفقدالإسلاميالاقتصادنظامفىالتبادلأما

مراقبةنظاموهوالحشةنظامديالرقباءلهووضعالإسلام

بينمتبادأ!ةمنفعةوجعله،التبادلقواعدوقننالألممواق

مجزيةبقيمةمنفعةأقصىمنه!اك!!يحققالبابوالمشتري

البائيراعيهاقواعدللتبادلالإسلاموجعل.للطرفين

القواعد:هذهومن،والمشتري

لاالتيأوالساإلضارةتداولمنعالإسلامأن-ا

الله)إنصتن!هيد:الرسولحديثفيوردوقدفيها.منفعة

الخنزيروحرم،وثمنهاالميتةوحرموثمنها،الخمرحرم

(.وثمنه

قوله،صحئمسلمفىوردالغ!.الإسلاممنع2-

فليدرغشناومنمنافليسالسلاحعليناحمل)منعل!:

منا(.

هريرةأبى!عن.شابههوماالغررالإسلاممنع3-

الحصاةبيععن!!اللهرمول"نهى:ظلعنهاللهرضي

يقولكماهوالغرروبيع.مسلمصحيحالغرر".بيعوعن

مثال-أظهر"احدهماليسأمرينبين"الترددالفقهاء:

غرر.جهلهمالأن،والمثمنالثمنالبائعيغريأنأ-:ذلك

-ج.اسشةرأسجاءإذاالبئثبعتكزمنيحددأنب-

زيد.رضيإذاكبعتكشخص،رضاعلىالبيعيعلقأن

فىوالطيرالماءفىكبئالسمكغررالمجهولوبيعد-

.وهكذاءالهوا

البائعبينالمشروعغيرالتدخلالإسلامألغى-4

سومعلىالمسلميسمالا!!:اللهرسولتال.والمشتري

يبيعولا،لبي!الركبانالايتلفى:وقال.مسلمصحيح(أخيه

حافمرل!عولاتناجشوا،ولابعض،بيععلىبعضكم

فهوذلكبعدابتاعهافمن،والغنمالإبلتصرواولالباد،

وانأمسكهارضيهافإنيحلبهاأنبعدالنظرينبخير

يتلقىلاومعنى.مسدمرواه.تمعمنوعاعاردهاسخطها

هذالأنالسوقخارجالبضاعةامشقبال!ولبئالركبان

فيالبضاعةينتظرالذيوالمشتريالبائعلمصلحةتضييعفيه

نيةبدونالسعرفيالمزايدةفهوالنجع!أما،البيعمكان

يأالباديبيععنالنهىأما.السلعةسعرلرفعالشراء

الأوللجهلالحضريأيللحاضرالباديةمنالقادم

فلاالحلبعنيمسكأيوالغنمالإبلوتصرية،بالسوق

جازمصراةوهىاشتراهافمنضرعها،يكبرحتىيحلبها

أمسكهابهارضيفإنذلكبعدبالخياروهويحلبها،أنله

عوضاتمرمنصاعومعهاصاحبهاإلىردهايرضلموإن

وإظهارالظلملبابإغلاقفيهوهذالبنها.منأتلفهعما

.الإسلاملعدل

وذلك،التبادلسبلبتيسيرالإسلاموأوصى5-

ير*للمطففدنويل):تعالىقالوالمكاسلالمقاييسبضبط

وأكالوهم!أ!اذايستوفونالناسعلىاكتالواإذاالذين

.-3أ:اطصممين!يخسرونوزنوهم

تعالى:قال.التعاملأطرافحقوقضمان6-

الحديق:وفى.أ:المائدةبالعقود!أوفواآمنواالذلنأيهالا)

أحلأوحلالاحرمشرطاإلاشروطهمعند)المسلمون

الحاكم."اررارقطحىارواهحراما(.

التبادلبمراقبةتقومالدولةأنهيالكبرىوالقاعدة7-

التبادليختللابحيثالمحتعسبوتعينالحسبةنظاموتقيم

توازنبذلكفتحفظ.أحداأحديظلمولاالأسواقفي

.الإسلامأخلاقوتحفظالسوق

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المواريتالحريةالإسلام

الإسلاميةالمنظماتالخراحا!اماليت

كاةشاأجيوعا

العاريةالإسلامدىالتكافل

فوعالموعناصر

الوضعيةوالنظمالإسلامبينالاقتصاد-1

الملكية-2

)الحاصة(الفرديةالم!صية-أ

العامةالملكيةب

المحتلطالاقتصادأوالمردوحةالملكية-ج

الدولةملكية-د

الاتصاديةالحرية-3

الاجتماعيالتكافل-4

الاقتصاديةوالتنميةالإنتاج-5

والتادلالتوزيع-6

أسئلة

الإسلامى؟الاقتصاديالحظمامما-أ

الإسلامي؟الاقتصاديالنظامفيالملكيةأقسامما-2

الاقت!حاديةوالأنظمةالإسلاميالاقتصاديالسظامليرقارد3

الوضسية.

؟الإسلامفيالاقتصاديةالحريةمعمىما-4

الاقتصادعدميعنى.عكلم،اكراعيالاقدصاد

بها.تنموالتيالتربةوأنواعالمحاصيلبدراسةالزرأعي

تحسينطرقتطويرعلىالزراعيالاقتصادعلماءويعمل

والليفية.الغذائيةالمحاصيلإنتاجوزيادة،التربةامشخدام

)الدوراتألمحاصيلدوراتفيالبحوثبإجراءويقومون



942ناقحوالأ

التربةوتصنيفالنباتوتوليدوالصرفوالري(الزراعية

والمجالاتالضارةالأعشابومكافحةالتربةوخصوبة

.لأخرىا

الانتقائيالاستيلادالزراعىالاقتصادعلميتضمن

مختلففيالمحاصيلتنئأفضلبحيث،للنباتات

المحاصيل،غلاتمنالنباتاستيلادزادوقد.الظروف

بينهامنعديدةلمحاصيلالغذائيةالقيمةمنحسنأنهكما

منجديدةأنواعتطويرإلىوأدى،والقمحالشاميةاالذرة

تسمىهجينةحبوبإنتاجتم،المثالمسبيلوعلى.النباتات

ويحوي.والقمحالجاوداربينبالمزاوجةالترايتكيل

يحويهمماأكثر،للاستعمالصالحابروتيناالترايتكيل

القمح.أوالجاودار

إنتاجيةزيادةطرقالزراعيالاقتصادعلماءويدرس

ويختبرونها،التربةأنواعيصنفونفإنهمولذلك.التربة

.كماالنباتلنموالحيويةالموأدتحويكانتإذامالتحديد

بالتربة.وعلاقتهالجذور،تطوريفحصون

طرقالزراعيالاقتصادعلماءيطور،لذلكوإضافة

الرياحبوساطةالتعريةتأثيرأتوتقليل،التربةعلىالحفاظ

الحرثيسمىأسلوبهناك،المثالسبيلوعلى.والمياه

التربة،تعريةدونللحيلولةاستخدأمهيمكن،الكفافي

الاقتصادباحثوويسعىالأمطار.مياهعلىوللمحافظة

فيأكبربفعاليةالتربةاستغلالطرقلإيجادأيضا،الزراعي

.الأخرىالمشكلاتحل

الفضلاتمنالتخلصالمشكلاتتلكمثلوتشسمل

لتراكمالتربةوتعرض،المياهوتلوث،والحيوانيةالبشرية

والمستخدمة-الافاتمبيداتالمسماة-الكيميائيةالمواد

.الأخرىالضارةوالنبتاتالحشراتلقتل

.نظام،الزراعيالإنتاجأيضا:انظر

وا!سعار)1!سواقالاقتصادانظر:.السوقاقثصاد

الرأسمالية.والمنافسه(،

القياسيالاقتصادعدمعلم.،القياسيالاقتصاد

والإحصاءالرياضياتيطبقالذيألاقتصادعلمفرع

وشسؤونالحكوماتوتستخدم.الاقتصاديةالنظريةعلى

الاقتصاديالنشاطلتحليل،القياسيالاقتصادالأعمال

به.والتنبؤ

فيالاقتصاديةالعلاقاتالقياسيالاقتصاديضع

محاولة،فيالإحصائيةالبياناتويستخدمرياضيشكل

علماءيعتقدقدفمثلا.عمليةالعلاقاتتلكلجعل

ينفق،كميحددماشخصدخلأن،القياسىالاقتصاد

قالبفيالعلاقةهذهالاقتصادعلماءيفسرأنويمكن

زمنيةفتراتمنمعلوماتعندئذيدرسونوقد.عام

الدخلأنكيفليروا،الناسمنومجموعات،متنوعة

من%08نسبةأنإلىيتوصلونوقد.الإنفاقعلىيؤثر

علماءويطور.الصرفنحوتتجهالدخلفيانتعاشكل

القوالبهذهمنمجموعةغالباالقياسىالاقتصاد

المتبادلةالعلاقاتلتأسيسبالأكلوذجيسمى)القواعد(،

النماذجتصفوقدما،لاقتصادالمتنوعةالعواملبين

ويستخدم.كلهالعالماقتصادأوأمةأومجتمعاقتصماد

المعلوماتلتخزين،الحواسيبالقياسيالاقتصادعلماء

الحسابية.بالعملياتوالقيام

إنجليزياقتصاديركزعشر،السالغمطاإلقرنوفي

والإحصاءالرياضياتاستخدامعلىبيتيوليمالسيرهو

وضععشر،التاسعالقرنأواخروفيالاقتصاد.علمفي

للاقتصادالأساسوالراسليونالفرنسيالاقتصادي

عاموفى.السوقلاقتصمادالرياضيبوصفهالقياسى

راجنارهماالقياسيالاقتصادفيعالماننالام969

جائزةأولهولندا،منتنبرجنوجانالنرول!منفرش

ثمالاقتصاد،علممجالفىتقديمهايتمنوبلجوائزمن

الولاياتمنكلينلورنسهواخرقياسياقتصادعالمنال

.أم089لعامالاقتصادلعلمنوبلجائزةالمتحدة

عنايةيتطلبلا،التحملشديدقصير،نباتالألمححوان

شبيهةبيضاء،صغيرةزهورمنمجموعاتهوتتكون.خاصة

تسحقوعندما،الصيفأواخرفيوتظهر،الربيعبزهور

أوروباأهلبعضاعتقدوقد.قويةرائحةلهاتظهرأوراقه

فإنلذا،الحمىعلاجعلىالأقحوانبقدرةالماضيفي

الحمى.طارديعنيالإنجليزيةاللغةفياسمه

يشميأنهاعتقدواالماضيفيالناسلأن؟الح!ىطارديسمىالأقحوان

الحمى.م!



النتنالألمححوان043

البلادفىالبريالنباتانظر:.الئدنالأقحوان

الن!!(.لرالأقحوالىالعربية

أقاربيشملتعبير،الإسلامفىالأقرفيأقرب

كلاالشرعخصوقد،والأزواجوالأولادكالاباء،المتوفى

المواريث.انظر:،الميتيتركهمافيمحددبنصيبمنهم

أقاربأقرببهفيقصدالإنجليزيالقانونفيأما

هؤلاءحوتومن.وصيةيتركأددونيموتالذيالشخص

قوان!تو.ممت!صاتمنالمتوفىتركفيماالمشاركةالأقارب

:يم!ش.أسةلدودولةمنوتختلفوالتوزئمعقدةالوراثة

أصشحصاأقاربأقرببمعنىالأقربينأقربتعبيراسمتعمال

القانوني.للمعنىاعتباردون

،كتابالصيدلةأوالأدويةدستوريعنيالأ!ريادي!

يمكنالتيوالجرعاتبمركباتها،وبياناالعقاقيرقوائميحوي

ويتمونقاءها.قوتهاتحددالتيوالمعايير،بأمانمنهاتناوأ!ا

مهنية،سلطةأعلىإشرافتحتعادةالكتابتأليف

الحاجة!الح!صوماتكلتدركواليوم.حكوميةوأحيانا

باستمرار.الأصرلاذينوتحديثمراجعةويتم.للأقرباذين

فينيوريمبرجأقرباذينوهوأقرباذينأولصدروقد

للولاياتقوميأقرداذينأولونشر،مأء42عامألمانيا

أقرباذينالانعليهويطلق.م0182عامالمتحدة

الطبية.للوصفاتالقوميالكتاب-المتحدةالولايات

دمجبعدم،1864عامفنشربريطانىأقرباذينأولأما

وأدنبره،،لندنفينشرتمنفصلةرسميةأقرباذيناتثلاثة

الأوروبي،الأقرباذينينالأحدثالمنشوراتوتشمل.ودبلن

وتم،العالميةالصحةمنظمةأصدرتهالأخيروهذاوالدولى

المخشوراتأحدأما.الناميةالبلدانإلىخاصةبصفةتوجيهه

الإضافيالأقرباذينمارتنديلفهوعالمياالمهمةال!خرى

الرئيسية.العالميةالأقرباذيناتعلىيعتمدالذي

م(.651-؟هـ،31-؟)حابسبنالأقرع

لقبوإنمافراساسمهقيل.التميميحابسبنالأقرع

المؤلفةأحدكان،صحابي.برأسهكانلقرعبالأقرع

الحاهلية.فيالعربساداتمن.كانالإسلامفيقلوبهم

لماث!ا،الطائفحصارفىواشتركوحنينا،مكةفتحشمهد

مكة،فتعبعدءسهمم!النبيعلىتميممندارمبنيوفدقدم

بكرأبيخلافةفيورحلالمدينةسكن.معهمالأقرعاكان

معدخولهاوشمهد،الجندلدومةإلىعنهاللهرضي

وفتوحاليمامةالوليدبنخالدومع،حسنةبنشرحبيل

الأنبار.فتحفىخالدجيشمقدمةفيوكان.العراق

.خراسانأرضمنبجوزجانا!ششهد

عاممصطلحقزموكلمة.الأجسامصغارأناسالأفىام

أفرادأحدإلىبهايشاروأحياناصغير،شىءأيعلىيطلق

الأقزامعنالمقالةوهذه.إفريقيألأه...ضمنجماعة

فىيعيشونالذين،الآسيويونالأقزاموهناك،الأفارقة

والهادئالهنديالمحيطينجزروبعضآسيا،منمناطق

.الآسيويونالأقزامان!:

الكثيفةالاستوائيةالغاباتفيالأفارقةالاقزاميعيش

موطنهماتخذواأنهمالدارسينمنكثيرويعتقد،الممطرة

فياليومالأقزاممعظمولعيشإفريقيا.بأواسطأما!سشي

وزائير.والغابونوالكونغوأحصاميرونوابورنديمنمناطق

ومعظمقبل.منعليهكانوامماأصغرمساحةيشغلونوهم

لغات)مجموعةالبانتولغاتيتكلمونالذينأفرادهم

الأشجارمنهاوأزالواالغاباتأراضيعلىاستولوا(،إفريقية

الأقزامويواصل.القرىوأقامواالمحاصيلمنهابدلاوزرعوا

الطرقلإنشاءالغاباتأراضيعلىالاستيلاءالأشارقة

نمطيتبعونالذينالأقزامنجدالأخيرةالعقودوفى.والمدن

سريعا.يتضاءلونالقزميالحياة

بينماالأقزاممعظمطوليتراوح.الأقزامخصائص

.الحمرةإلىضارببنيبشرتهموأ!نام،،4إلى2.1

معظمهمورؤوس،اللونبنيمجعد!ثيفأصشعر:ا

قصيرةوأرجلهم،عريضةمفلطهحةبأنوفمستديرة

.بارزةوبطونهم،طويلةوأذرعهم

صغيرةأجسامهمظلتلماذابالتحديديعرفأحدولا

للأقزامالجسميةالسماتأنالعلماءبعضويعتقدهكذا،

منلتمكنهم،السنينمنآلافمدىعلىتطورت

مظهريادوراتؤديالسوداءفالبشرة.بيئاتهممعالتكيف

والتكوينالحجمصغرأنكما،الغاباتفيللتمويه

.واطمئنانبسرعةالتنقلمنيمكنهمالضئي!الجسمي

للقدرالأقزامافتقارأنإلىالعلميةالدراساتبعضوتشير

الجسمينموهمعلىيؤثرالكيميائيةالموادمنالعادي

جغرافياينتمونالأقزامأنالعلماءبعضيعتقدكماكثيرا.

كسلالةآخرونعلماءيصفهمبينما،إفريقيةسلالةإلى

منفصلة.

علىالتقليديةالأقزامحياةتقوم.الأدتزاممعيشةأنمماط

والجاموسوالطيورالظباءيصيدونفالرجال.والجمعالصيد

معظموينصب.الحيواناتمنوغيرهاوالقردةوالأفيال

يقتلونهاثمبدائيبشكلالحيواناتلتلكالشراكالصيادين

بالسهامالصغيرةالحيواناتيصيدوالبعض،بالرماح

والجذور.والمكسراتالفوفيجمعنالنساءأما.احسممومة

لهم.غذاءالسملالأقزامويحب

أقلزمرةكلتضمصغيرةزمرفيالأقزامبعضيعيش

فيبهاالخاصةمنطقتهازمرةولكلعضوا.خمسينمن
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التيالأماكنفىمؤقتةمخيماتيقيمونحيث،الغابة

منأكواخهمويبنونالأشجار،بقاياعلىتحتوي

الغذاءإمداداتتقلوعندما.النباتاتوفروعالشجيرات

.جديدةمنطقةإلىمخيمهاالمجموعةتنقل

فالأعضاء.رسميةتقليديةزعاماتللأقزاموليعست

العامة.بالمناقشاتالنزاعاتويحلونالقراراتيتخذون

العلاقاتتربط،كماأخرىزمرمنمعظمهمويتزوج

نأأسرةأيةوتستيمالزمر.مختلفبينوالصداقةالأسرية

وقت.أيفىأخرىزمرةمعلتعيشزمرتهاتترك

البانتولغاتيتحدثونالأقزامفإناللغةحيثمنأما

فيمعهمويتاجرون،الزراعيينمنجيرانهممثلنفسها

الزرأعيةوالمنتجاتالمعدنيةوالأدواتوالسكاكيناللحوم

والأرز.والذرةالموزمثل

حياتهم،لكلالواهبةباعتبارهاالغابةإلىالأقزاموين!

ذلكمقابلوفي.والمأوىوالطعامبالملابستزودهمحيث

المنوعةحفلاتهمويقيمون،بالغاباتالإضراريحاولونلا

الطبيعيةالعوالمكلمعالصداقةعلاقاتعلىللحفاظ

الطبيعية.وفوق

إفريقيا.أيضا:انظر

فييعيشونالأجسامصغارأناسالاسيولونالأقزام

أسشراليا،وشمالاسيافي،منعزلةصغيرةمجموعات

شبهإلىالهنديالمحيطمن،أندامانجزرفيوينتشرون

وأستراليا.الجديدةوغينياوإندونيساوالفلبينالملايوجزيرة

بشرةلهم،الأفارقةالأقزاممثلالامسيويونوالأقزام

منأقلقاماتهموطولبإحكاممجعدبنيوشعرسوداء

والفواكه.النباتاتوجمعالصيدعلى،ويعيشون.أم،5

يعيشكمايعيشونمنهمكثيرونأصبحفقدأليومأما

تعقيدا.الاكثرالمجتمعاتسكان

يمةلقدامصر(،)السياحةمصر،المسلة:نظرا.الأقصر

(.)خريطة

السياسيالنظاملوصفيستخدمعاممصطلحال!!طاع

القرونخلالأوروباغربيفيسائداكانالذيوالعسكري

حكومةهنالكتكنلمالعصر،ذلكففى.الوسطى

النظامولكنضعيفا.الأمنكانكما،قويةمركزية

والحماية.للعدالةالأساصميةالحاجةيسدكانالإقطاعي

الإقطاعنظاموالإقطاعبينالناسيخلطماوكثيرا

لتنظميمنظاماالزراعيالإقطاعكانفقد.الزراعى

السيدبينالاقتصاديةالعلاقةإلىويشير،الزراعيةالعمالة

يستأجرونالذينوالفلاحينالزراعيةالأرضيملكالذي

الجانبوعلى.الأوروبىالإقطاعأنظر:الأرضمنه

سياسيانظاماجوهرهفيكانالإقطاعفإنالاخر،

الذين،رعيتهوأفرادالسيدمنكلوكانوعسكريا،

السيدوكان.الأرستقراطيينمنا!لقطعينباسميعرفون

بخدماتقيامهممقابلللمقطعينالأرضيمخح

بينهمفيمايلتزمونوالمقطعونالسيدوكان.عسكرية

طرفكليخلصأنعلىوالعهودالمراسيممنبرباط

لهميكنفلم،الفلاحونأما.بالتزاماتهويوفيللاخر،

.الترتيباتهذهمثلفيدور

القرنففي.عصرهبحاجاتليفيالإقطاعىالنظامنشأ

اراضىالجرمانيةالقبائلغزتالميلاديالخامس

ممالكإلىبتقسيمهاوقامت،الغربيةالرومانيةالإمبراطورية

يسمونكانوا-الجرمانيةالشعوبهذهوكانت.عديدة

أسرها.أوقبائلهالزعماءإلابالولاءتدينلا-البرابرة

أنشأهاالتيالقويةوالمحليةالمركزيةالحكوماتزالتوهكذا

مكانالبربريةالعاداتحلت،لذلكوبالإضافة.الرومان

والغزواتالتغيراتهذهأدتوقد.الرومانيةالقوانين

فيالمستمرةوالحروبالعامةالفو!ىمنحالةإلىاللاحقة

الرومانيةللإمبراطوريةالبرابرةغزوتلتالتيالسنوات

فيالنظامإقامةفيالإقطاعيالنظامساعدوقد.الغربية

.الأوضاعهذهظلفيأوروبا

الثامنالقرنفىالظهورفيالإقطاعيالنظامبدأ

انتشر،الميلاديعشرالثانيالقرنغضونوفي.الميلادي

وبقيةوأسبانياإنجلتراإلىفرنسامنالإقطاعيالنظام

الصليبيونوأنشأ.المسيحيللعالمالأخرىالأجزاء

الإقطاعي.النظامأسسعلىالأدنىالشرقفيدولهم

والثالثالتاسعالقرنينبنقمتهالإقطاعيالنظامبلغوقد

القرنفيبالياأصعفنظاماولكنه،الميلاديينعشر

.الميلاديعشرالخامس

عنالإقطاعيالنظامنشأ.الإقطاعيالنظامبدايات

تربطكانتالتىالشرفعلاقةأولهماأمماسيين،أصلين

مساحاتتجوبكانتالتيالمقاتلةالجرمانيةالعصاباتب،

عهدهناككانفقد.الوسطىالقرونأوأئلفيشاسعة

المقاتلون.كانالعصاباتهذهومقاتليقادةبينبالولاء

يظلواأنمنهمويتوقع،قائدهمشرفأجلمنيحاربون

عنمسؤولأالقائدكانذلك،مقابلوفي.الموتحتىمعه

والفخار.بالمجوهراتويكافئهم،رجاله

هوالإقطاعيالنظاملنشوءالثانيالأساسيالأصلكان

السيدكانالنظامهذاظلففىالأرصبمحيارةنظام

شروطوفقمالشخصالارضيمنح)اللورد(الإقطاعي

مالية.قيمةأوإيجارمقابلوليصخدماتمقابلأو،معينة

السيدإلىأرضهمملكيةينقلونالأرضملاكبعضوكان
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للناسيسمحالسيدوكان.لهمحماشهمقابلالإقطاعي

الزراعوهؤلاء.مستأجرينكزراعأرضهفىبالبقاء

ظلفيفلاح!نبعدفيماأصبحواالذينهمالمستأجرون

يفقدونكانواأنهممنولالرغم.الزراعيالإقطاع

علىالحصولأنإلا،الترتيبهذابموجباستقلالهما

أكثرأمراقوي،كانمحليإقطاعيمسيدقبلمنالحماية

العملبدأقدالأرضحيازةنظاموكان.أ!مبالنسبةأهمية

تالعةكانتالتيالقديمةالمقاطعاتفيمسبقابموجبه

الجرمانيونأخزاةافيهااستقرعندما،اشومانيةللإمبراطورية

.الميلاديالخامسالقرنفى

دخلواقدالمسلمون،كانالميلاديالثامنالقرنفى

الجديدةإمبراطوريتهمووصلتإفريقيا،منقادم!تأسبانيا

الشأنذوووالنبلاءالملوكوبدأ.الغربيةأوروباحدودإلى

مقابلوالنبلاءالأحرارالمقاتلينإلىمئالإقطاعاتفي

تشملالإقطاعاتهذهوكانت.العسكريةخدماتهم

يعيشونالذينوالفلاحينعليها،التيوالمباني،الأرض

يتسلمونالذينالمقاتلينعلىيطلقوكانفيها.ويعملون

،الميلاديالتاسعالقرنوفي.المقطعيناسمالإقطاعات

الزعماءببسادتالتىوالولاءالشرفعلاقةصارت

بنظامأيضئاترتبط،المقاتلةالجرمانيةالعصاباتفيوالمحارلين

نتيجةوكانت.المقابا!شىالخدماتوتقديمالأرضلحيازة

الإقطاعي.بالنظاميعرفماالعامينهذينتزاوج

سوىأحدبمقدوريكن.ل!االإقطاعيالنظاممبادئ

فىيشاركواأنالأرستقراطيينالمحاربينأوالنبلاء

"لاالعصرذلكأمثالأحدويقول.الإقطاعيةالممارسات

الرجلوكانأرض".بدونمسيدولا!ميد،بدونأرض

تعرفمراسيموفقالإقطاعيأطسيدتابعايصئمقطعا

يصبحأنبصددالذيالشخصعلىفكانالولاء.باسما

منيقاتلوأنللسيد،مواليايكونبأنيتعهدأنمقطعا

بأنلمجعهدكانفقدالسيدأما.رجالهمنيصبحوأن،أجله

الإقطاعي.بيعةان!:.بشرفالمقطعيعامل

يمئالجديدالمقطعكان،البيعةمراسيمأداءلعد

مراسيموفقيتماذلكوكان.إقطهاعتهاستخدامحقوق

هذهأثناءالأمرغالبفييقومالسيدوكان.ا!لنصبتقليد

أيأوعصا،أو،الطينمنكتلةالمقمابإعطاءالمرامميما

للإقطاعة.رمزبمثابةآخرشيء

للإقطاعةحيازةأواستغلالحقيتسلماالمقطعكان

الخدماتمقابلبالإقطاعةيحتفظوكان.ملكيتهاوليس

كانفإنهبإقطاعاتهالمقطعاحتفظماومتىبها،تعهدالتي

ويجمع-الفلاحونينتجهوما-الأرضتنتجهمايأخذ

ويدير،العمالةويباشرالمح!صمة،جلساتويعقد،الضرائب

يتولىكان،المقيميموتوعندما.الفلاحينأعمالشؤون

مميفايحملالميلاديعحنمرالثالثاغرنافىللمعركةمسلحفارس

ويمكن.تامةتغطيةرأسهحوذتهوتعطي،الحدأةت!ولعلىودرعا

رمزويوضع.المبالةبشسعارفقطعليهتحعرشواأدالآحري!للمرسالى

هذافيالفرسعطماءوعلىالدرععلىيظهرالديالفل!يالأسد

الفلاندر.!صلترام!ير،دوعايهو3اعماراأن،ات

نفسبتقديميقومالابنوكان.الإقطاعةأمرأ!ادةافيابنه

.والدهيقدمهاكانالتيالخدمات

نأالعرفأصبح،الميلاديعشرالثانيالقرنوبحلول

العرفهذاعلىوأطلق.للرجلالأكبرالالنالإقطاعةيرث

لاأنضمانعلىالعرفهذاعملوقد.البكورةحقاسم

مسؤوليةيتولىوأنأبناء،لعدةالإقطاعةتقسيميتم

البكورة.حقانظر:واحد.وريثللسيدالمقدمةالخدمات

كانت،ورثةلديهليسالذيالمقطعوفاةحالةفي

نأللسيديتسنىكانوبذلكالسيد،إلىتعودالإقطاعة

نأحالةفيأما.يراهحسبماآخرلشخصيمئالإقطاعة

حقللسيدفكانصغيرا،طفلأالمتوفىالمقطعوريثيكون

وكانالقاعر.ال!لعلىوصيابذلكويكون،الوصاية

يحتفظاخرلمقطعالوصايةحقلعطيأنللعسيديجوز

سنالقاصرالوريثيبلغأنإلىلنفسهوبأرلاحهابالأرض

يختارأنللسيديحقكان،الأحوالمنكثيروفيالرشد.

وصايته،تحتالذينالقصرللأطفالالزوجيةالحياةشركاء

ورثتأنحدثوإذا.لهالتابعينالمقطعينالأراملولبنات

البيعة،مراسيميؤديأنزوجهاعلىفكانما،إقطاعةامرأة

هذهمثلعلىيطلقوكانللسيد.تابعامقطعاويصبح

الإفطاعية،الوقائعاسمالسيديملكهاكانالتيالحقوق

للسيدوالربحللقوةمصدراالحقوقهذهوكانت

الإقطاعي.

كا!،
ص
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باسمتعرفأخرىحقوقايملكالإقطاعيالسيدكان

المقطعينجصيمعلىكان،المثالمسبيلوعلى.ايرتاوات

تنصيبيمعندماخاصةماليةدفعةيقدمواأنالتابعين

تزويجيتموعندمافارسا،الإقطاعيللسيدالأكبرالابن

رهينةوأخذالسيدعلىالقبضألقىماوإذا.الكبرىابنته

الفدية.ؤشيمةيدفعواأنالمقطعينعلىفإن،فديةدفعمقابل

والحقوق،الإتاوأتفإنذكر،مماوبالرغمولكن

يكنلمفإنه،المثالسبيلوعلى.مقيدةكانت،الإقطاعية

يفرضأنأو،جديدةشروطايطلبأنالسيدبمقدور

يفترضكانكما.لهالتابعينالمقطعينعلىأعلىضرائب

قبللهالتابعينالمقطعينمشورةالإقطاعيالسيديأخذأن

منالحربخوضر(قرارمثل،كبرىقراراتأييتخذأن

عدمه.

الأسام!يةالخدهـ،كانت.الإقطاعظلفيالفروسية

الخدمةصفالإقطاعىلسيدهالمقمايقدمهاالتي

يتوجبكان،الميلاديالثامنالقرنوخلال.العسكرية

لخدمةالفرسانمنمعيناعددايوفرواأنالمقطعينعلى

فييوماأربعينالمدةهذهوكانت،الأياممنلمدةالسيد

علىمدرعينمقاتلينعنعبارةالفرسانوكان.العادة

التيالإقطاعةكانتوكلما.الحربجيادصهوات

منأكبرعددأيوفرأنعليهلزاماكانأكبر،المقطعشولاها

.الفرسان

بتقسيمالمقطعيقومأنالسائدةالتقاليدمنوأصبح

له.تابعينمقطعينبدورهمالفرسانيصبحوأنإقطاعته

القرنوفى.الباطنمنالإقطاعباسمالعمليةهذهوعرفت

كبير،حدإلىالنظامهذاتطورالميلاديعشرالثالث

فيالفرسانأحدبينتفصلأنالممكنمنأصبحبحيث

منطبقاتعدة،الملكأوالبارونوبينالإقطاعيالهرمهذا

الطبقاتتلكمنمستوىكلوعند.الإقطاعيةالعلاقات

الوقت.نفسفيومقطعاسيداالنبيلكان

النزاعاتكانت.الإقطاعيالنظامظلفيالعدالة

يعقدهاالتيالجلساتفىتسوىالمقطعينبينتنشأالتي

نوى.الملكيةمحكمتهمتصحدراالتانيريتشاردإنجلتراملكيوصحالمممنمالرسموهداالسلاء،بلىالخلافاتبتسويةتقومكاتالإقطاعيةالمحاكم

فيالجلسةهدهفصلتوقد.الكنيسةورحالالبلاءم!كانواوالدير،لهالتابعينالمقطعينمشورةحمسبوذلكالنهائيالحكميصدرالذيهوالملك

إنجلترا.م!الرحلينكلاسابعادالمحكمةوقضتلاحقا(الرابعهنري)الملكبولينحبروكيوهرموبرايتوماسمنكلب!أم893عامفيلشأنزاع
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منالعديدوهنالك.المقطعينجميعتضموكانتالسيد،

الإقطاعية،المحاك!افيلشأتاختيالقانونيةالتقاليد

لبريطانياالقانونيةالأنظمةامنجرءابعدفيماوأصبحت

الذيهواسميدكان،المثالسبي!وعلى.أخرىوبلدان

يترأس،هذهأيامناوفي،الإتطاعية3المحاجلساتيترأس

علىيصدرالحكماوكان.اعضاةاأحدالمحاكمجلسات

فيأ!ه"المماثل!تأندادهمنالآخرينالمقطعينقبلمنالمقطع

الغربفيالمواطنونيتلقى،واليوبم".الاجتماعيةالمكانة

وأما.المحلف!تمناندادهمعنتصدرالتيالأحكام

فقدالإقطاعلعصرالأخرىاالقضائيةوالتقاليدالأعراف

المحماكمةباسميعرفكانماالتقاليدهذهوأحد.اختفت

نأالمتنازع!تالمقطع!تعلىكانحيث،المبارزةطريقعن

ي!صدالمباهـزدهذهفىينتصرمنوكان،مبارزةفييدخلوا

نأالمعتقدم!صانشقد.أغضيةاي!صمسبالذيهوأيضا

معهالذيالحانبأو،يفأ!النصرللمقص!!يعطيالإله

.بالمبارزةالمحاكمةان!:.الحق

التكليف!لأوامريستجيبأنالمقطععلىواجباوكان

دراري!أولماالمقطعيحضرأ3وإذا.المح!صمةأمامبالمثول

أما.أقطعهمامنهيستردأنالإقطاعيللسيدجاز،المحكمة

مجرما.يعدفكانالمتمردالمقطع

وموافقةمشورةيأخذأنالسيدعلىالمفترضمنكان

أدتلعد،وفيما.القوانينإصدارقبللهالتابعينالمقطعين

أءلايجورأالحاإن:يقوا!أ!ذياالمبدأإلىالممارساتهذه

حعذهتح!صمهأسذياأصثمع!اموافقةبدونالقوان!تيضعأن

اجتماعاتعنالحديثةالبرلماناتتطورتكما.القوانين

الملك.أوالسيدلهايدعوكانالتيالمقطعين

حدثتوقائععدةتضافرت.الإقطاعىالنظامزوال

أضهايةافيلتقود،الميلاديعشرأصثأضااالقرنفيأوروبافي

الاقتصاديةالنهضةأدتفقد.الإقطاعيالنظامتداعيإلى

الجنودتشغيلممكناكانولما.المالمنمزيدتداولإلى

كانواالذينالإقطاعبنالسادةعددتضاءلفقدبالأجر،

.كماالفرسانخدماتتوفيرفيالمقطعينعلىيعتمدون

الطويلالقوسمثلأخرىوأسلحةالباروداختراعأدى

المشاةجنودهزمفقد.الفرسان!ميادةإضعافإلىوالمدافع

كورتريمعركةفيالفرنسيينالفرسانالفلمنكيةالمدنمن

علىالإنجليزالطويلةالنبالرماةوانتصر.ام203عام

شيئبينهمادارتالتيالمعاركضالفرنسيالفر!مانسلاح

ولم.أم541عاماجينحورتوفي،أم346عامكريسي

الإقطاعيونالسادةفيهايقيمكانالتيالحجريةالقلاعتعد

ثراء،وازدادتالمدنونمت.المدافعأمامالصمودعلىقادرة

الطهبتةإلىالح!طمحاجةوقلتأهميتها،وتعاظمت

علىالتدريبتلقواالشعبمنأفرادوقام،الأرمشقراطية

يؤديهاكانالتي،الوظائفتلكبشغل،الحكوميةالخدمة

إقطاعاتهم.فيالمقطعون

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

والفروسيةالفرسادالأوروبياالإقصاع

اعلعةاالإقطاعىبيعة

الق!اررصرةاص

بالمماررةالمحاكمةعلم،احةالاشعارات

لملا!ادسطىأسالعصورا

منذأوروبافيساداقتصادينظامالأوروييالإقطاع

عشر.الثالثالقرنحتىالرومانيةالإمبراطوريةنهاية

وأالنبلاءلأحدمملوكةزراعيةأراضييعنىوالإقطاع

فيانتشرتوقد،الفلاحينمنعددفيهايعم!الأشراثا

منتتكونالإقطاعياتكانتوأوروبا.أنحاءمعظما

يمتلكهاالتيوالأراضيأضبلاءايمت!حمااكتىالأراضيا

الإقطاعيةداخلبيوتفيالنبلاءويعيشأيضا.الفلاحون

وكان.الأخرىوالمبانيالفاكهةوأشجاربالحدائقمحاطة

للدقيقوطاحونةكنيسةيضمالبيوتهذهمنبيتكل

للخمور.ومعصرة

فىالنبلاءعلىيعتمدونالفلاحونكادالنظامهذاوفي

الدولةأمامالعامةالعدالةقضاياوفيالأعداءمنحماسهما

إلىدالإضافةالخاصةمزارعهمفيالفلاحونيعملأننطر

منجزءاويعدون،بالأرضملتصقونأنهمأيأضبلاءامزارع

آخر.نبيلإلىبيعهاعندحتىالمزرعةصىويظلون،الأملاكا

التدهورفي)المانيوراليزم(الأوروبيالإقطاعنظاملدأ

إلىأدىالازدهاروهذا،والصناعةالتجارةازدهاربعد

علىللحصولالمالدفععلىيقوماقتصادينظامظهور

فيالأوروبيالإقطاعنظاماختفىوقد.والخدماتالسلع

وشرقىوسطأجزاءبعضفيا!شمرثمأولاأوروباغرب

عشر.التاسعالقرنحتىأوروبا

الفيلين.بمالقنبمالوسطىالعصور،الإقطاعالظر:

ايإقطاممط(بمالمظام)مبادئالإقطاعانظر:.عكةالإظ

)الاقتصاد(.المدينةالإقطعي(بم)الظامالوسطىالعصور

فيالفلاحينالأراضيلملاكتنظيماشانتالإقطا!كية

المناطقفىالتامئالميلاديأسقرنافيظهورهاوكاد.الغرب

إنجلترا.وسطشيأسدنماركيوناعليهااستولىالتي

يوزعقرىعدةأحياناتشملمقاطعةعيةالإقصاأكانت

مقابلللفلاحينصغيرةمساحاتالأصليالمالكمنها

فيبيتربوروإقطاعيةوتحمل.الختلفةالخدماتبعض

لاأنهاعلىالدنماركيينأيامالمستعم!!الا!عمكمبردجشاير

.الإقطاعياتتلكشكلتحمل
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فقيه،هـ(.-808)075الدينشهابالأفمهسي،

والبلقينىالأسنوييدعلىتتلمذ،أصولي،المذهبشافعى

التامالقول:مصنفاتهمنكثيرا.منهمفاستفاد،والعراقي

عماالأسراروكشفبمالفقهفيوالإمامالمأمومأحكامفي

الأفكار.علىخفى

سماتهابعضفيتختلفالناسمنمجموعةالأكلية

اللغةوتعد.المجتمعغالبيةتشكلالتيالرئيسيةالمجموعةعن

لهذهالثقافيةوالممارساتالمعيشةونمطوالدينوالمظهر

فىالأغلبيةتهيمن.الاختلافمظاهرأهممن،المجموعة

مما،والاقتصاديةالسياسيةالسلطةعلىالأوضاعهذهظل

.الأقلياتضدوالاضطهادالتمييز،ممارسةمنيمكنها

اقتصادياالأقليةمعاناةالأوضاعهذهعلىويترتب

المجموعاتالأقلياتعلىالاجتماععلماءيطلقوسياسيا.

تميزهامعينةبخصائصالعرقيةالمجموعاتوتتسم.العرقية

والخصائصالشعرونوعالبشرةلونمثل،الاخرينعن

والأنف.الجمجمةوشكلالجسمية

الثقافية،السماتالمجتمععلىالمسيطرةالأغلبيةتحدد

هذهخلالهامنتميزالتىالمعاييروتضع،الجسمية

المثالسبيلعلىالمعياريكونقد.الاخرينعنالمجموعات

فى-الأقليةمصطلحيعنيالشعر.شكلأوالبشرةلون

حالةفيالنصفمنأقليعادلما-تداولهيكثراخرسياق

النسبةإلىبالضرورةيشيرلاولكنه.السكانعلىتطيقه

علىالأحيانبعضفيالأقلياتعدديزيدفقد.العددية

هذافيالامششهادويمكن.المسيطرةالجماعاتعدد

اصولمنالمنحدرينالأمريكيينتشكيلبحقيقةالصدد،

الولاياتومقاطعاتبعفمدنفيللأغلبيةإفريقية

السودهؤلاءيتمتعلا،الحقيقةهذهمنوبالرغم.المتحدة

هذهإنالقوليمكنثمومن،اقتصاديأوسياسينفوذبأي

منمواطنونهمأو،هامشيةمجموعةتشكلالشريحة

الثانية.الدرجة

أقلياتإلىالمجموعاتئتحولكيف

لأوطانهامغادرتهاأعقابفىالعرقيةالمجموعاتتتشكل

الانتقالعمليةتتموقد.أخرىمجتمعاتفيوالاستقرار

العمليةهذهوتأخذ.قسريأوطوعيأسلوبخلالمن

إقليمعلىالاستيلاءعلىالأغلبيةتقدمعندماقسرياشكلا

علىوالعسكريةالاقتصاديةسيطرتهافرضثمومن،الأقلية

إقليمعلىالاستيلاءعمليةعلىويطلق.المجموعاتهذه

وقد.المسيطرةالمجموعةإقليمفيالدمجأو،الضمالأقلية

شمالإلىعبيدابوصفهمالسودالأفارقةاستجلابكان

مثالأعشر،والتاسععشرالسالغالقرنينبينأمريكا،

تشكلالاخر،الجانبوفي.القسريالدمجلعمليةصارخا

عكعستوقد.الطوعيللاندماجنمطاالطوعيةالهجرة

،الميلاديعشرالسابعالقرنمنذ،المتحدةالولاياتمحياسة

غيرالمهاجرينملايينمكنالذيالهجرةمنالنمطهذا

ثمومنأراضيها،إلىالدخولمنالأوروبيينمنالبريطانيين

.المتحدةالولاياتداخلأقلياتالمهاجرونهؤلاءأصبح

تقدمعندمااخرشكلا،الدمجأو،الضمعمليةوتأخذ

الاحتلالأدىوقدمجاور.إقليماحتلالعلىمجموعة

الأوروبيةالدولبعضتاريخفيمهمادوراللأقاليم

والأستونيون،،المسلمونالأتراكأصبحأنعنهوتمخض

سقوطأعقابفىأقليات،كبيرةأخرىومجموعات

القيصرية.روسياسيوةتحتأقاليمهم

الاستيلاءعملياتأعقابفيالأقلياتبعضتشكلت

هذهأصبحت.الأمبعضمارستهاالتيالاممتعمارية

ثرواتها.المستوطنيندولمنهاتستمد،مستعمراتالأقاليم

السكانأصبعأنألاستعماريةالعمليةهذهعنتمخضوقد

والعسكريةالاقتصاديةالقوةمنوحرموا،أقلياتالأصليون

نإالسيافهذافيالقولويمكن.المستوطنينمواجهةفي

وفرنساوبريطانيابلجيكاأمثالالأوروبيةالدولمنعددا

،الاستعماريالمدهذاخضمفىأسه!قدوأسبانيا،

والعشرين.عشرالخامسالقرنينبينشماسعةإمبراطوريات

أنماطاالأقلياتمعوالتعاملالسيطرةأساليبوتتخذ

عملياتفينفسهاعنالأساليبهذهوتعبر.مختلفة

بطردالبيضالأمريكيونقامفقد.الإقليممنوالنفىالإبعاد

إلىالانتقالعلىوأجبروهم،الشيروكىالهنودمجموعة

مستوطناتفيللإقامة،المتحدةالولاياتشرقيجنوب

التعاملفيآخرنمطوهناكبأوكلاهوما.اليوميعرففيما

تحاولأنيمكنحيث،وضراوةعنفاأكثرالأقلياتمع

ويمكن.للأقلياتالتامةالإبادةالمسيطرةالجماعات

المستوطنونبهقامبماالصددهذافيالاستشهاد

الهنودمنالأصليينللسكانوتدميرقتلمنالأمريكيون

فياخرنموذجوهناك.الشماليةلأمريكاغزوهمأثناء

إبادةوتتمالجماعيةالإبادةعليهيطلقمإلأقلياتالتعامل

.الحكوماتيدعلىعادةالنمطهذافيالجماعيةالجنص!

مهدتحينالنمطهذاأم829عامإسرائيلمارستفقد

الفلسطينينضدوشماتيلاصبرامذابحونفذتوخططت

.لبنانفيالمقيمين

العرقيةالمجموعاتبينالعلاقات

،والأقلياتالمسيطرةالأغلبيةبينالعلاقاتتأخذ

الجماعاتوتؤديبينها.فيماالتعاملفيمعينةأشكالأ

وتطورها.العلاقاتهذهنمطفيكبيرادوراالمهي!نة

التالية:النماذجالعلاقةأشكالوتشمل
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فىالأرم!هؤلاءويرتدي.!سمةملاييرتلاتةعلىأعدادهاتريدالتي)سالقا(أصسويماالاتحادلمحىالوطميةالأقليةمج!وعةيمتلودكانوا.الأرمن

اخقافية.الهويتهماحتفاظهمتع!صرالتيالوطنيةملابسهميريفانمدينة

منالنمطهذايحدث.العنصريأوالعرقيالتدرج

إلىالمجتمعبتقسيمالمسيطرةالجماعاتتقومح!تالعلاقات

وفي.وعرقيةثقافيةأسسعلىمرتكزة،وطبقاتشرائح

السلمفيالوظائفأدنىللأقلياتتسندالنمطهذا

بكيفيةالصددهذافيالاستشهادويمكن.الاجتماعي

استوطنتالتىوالمجموعات،البريطانيينالأمريكيينتعامل

أسندتإذ،الأقلياتيمسابقةمرحلةفيأمريكا

أدنىالمهجرينمنوالأفارقةوالإيطاليينللأيرلنديين

التفرقةنيرتحتالأقلياتهذهرزحتولقد.الوظائف

طويلة.مدةوالفقروالعرقيةالعنصرية

المهيمنةالجياعاتبينالتماثلعمليةتتطور.المماثلة

مما،والتكيفالتعايشمنفترةانقضاءبعدوالأقليات

هذهعنيتمخض.المجتمعفيالأقليةقبولمنيمكن

بسرعاتيكتملان،التماثلأنما!أمننمطانالعملية
الاندماجأو،المماثلةالأولالنمطعلىيطلق،مختلفة

هذهفيالملأقلياتجزئياأوكليايسمححيث،الهيكلى

المؤسساتفيوالانخراط،صداقاتبعقدالمرحلة

والاندماج،للمماثلةالثانىالنمطأما.السائدةالاقتصادية

الثقافي،الاندماجعمليةفتعكسهالمجتبم،صلبفي

نتيجةالثقافيةلممماتهامنالكثيرالاقليةتفقدحيث

ويمكن.المسيطرةالجماعاتلثقافةالكلىل!كتسابها

الأمريكيينتخليبكيفيةالسياقهذافيالامستشهاد

أثناء،الثقافىتراثهيمعنإسكندينافىأصلمنالمنحدرين

وفي.ألامريكيالمجتمعمعوتكيفهماندماجهمعملية

يشكلمما،ثقافتهمعلىاليهوديحافظالآخر،الجانب

ألمجتمع.فيالكلىذوبانهمأمامعائقا

تنالعندماالمرحلةهذهتحدث.الداخليالاستعمار

والاقتصاديةالسياسيةالمساوأةتدريجياالعرقيةالمجموعات

الأهدافهذهتحقيقيعترضوقد.الأخرىالمجموعاتمع

العلاقاتمنالنمطهذاإنالقولويمكن.المعوقاتبعض

وقدقرونا.وأحيائاطويلةممنواتتمتدحقبايستمرقد

طويلةفتراتالغربيالعال!افيالبيضاءغيرالأقلياترزحت

منطويلةسنواتأعقبتهاالسخرةوأعمالالاستعبادتحت

السودالأمريكيينمجموعاتوعانت.العنصريالتمييز
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والهرسكالبوسنةمنتهجيرهمتممسلممليونمنأكثر

فيالتمييزمنطويلةحقباوالنساءالأوروبيةغيروالأقليات

نأورغم.والتعليميةوالسياسيةألاقتصاديةالمجالات

التيالتشريعاتوضعتقدالأمريكيةالمتحدةالولايات

ضدالعنصريةالممارساتبعضتوجدتزالفما،التفرقةتمنع

.الاقليات

الأقلياتوضععنالمتمخضةالنتائج

الذيالأمر،هامشيةلمجموعاتانتماءهاالأقلياتتدرك

المجموعاتهذهويغمر.الاخرينتجاهسلوكهافييؤثر

سماتهاتوثقكماالمشتركةوألالامبالعزلةمضتركشعور

بينها.العلاقاتوشائجمنالمشتركةوالجسميةالثقافية

بالانتماءالأقلياتشعورإنالسياقهذافىالقولويمكن

النسئفيالتحامهابعدحتىيتواصلقدجذورهاإلى

أصلمنالمنحدرونالأشخاصيعد.للأغلبيةالاجتماعي

الاجتماعيةالكياناتفيالذوبانلعدمحيامثالأ،أرمني

ممارسةعنالأشخاصهؤلاءانقطاعمنفبالرغم.الكبرى

لطائفتهمبالانتماءتشبثايزدادونأنهمإلا،الدينيةطقولمسهم

الأرمنية.

أشكالأمقدراتهاعلىللهيمنةالأقلياتاستجابةتتخذ

ثقافةوشبنىموروثاتهعنالبعضشخلىحيث،مختلفة

للانفصالالاخرونويسعى.مقاومةودونبسلبيةالأغلبية

بعضمحاولاتعبرتوقد.بهمخاصةدولةوإقامة

خلالمنالسود،الأمريكيينمنالصغيرةألمجموعات

عشروالتاسععشرالثامنالقرنينفيإفريقياإلىالنزوح

البيضاء.الأغلبيةسيطرةإزاءفعلهاردودعنالميلاديين

منتتحدىمختلفةأساليبالأقلياتبعضوتستخدم

الأساليبهذهأهمومن.الهيمنةضروبمختلفخلالها

وعدم،والعزلالتفرقةقوأنينضدالمحاكمفيالمقاضاة

فيالعنفأشكالكافةواستخدام،القوانينلهذهالامتثال

مواجهتها.

الدولتشكلولا.عرقيةأقلياتالدولمعظمتضم

منكبيرعددعاشحيث،المجالهذافياستثناءالأوروبية

أقلياتهنالككانتفقدحدودها.داخلالوطنيةالأقليات

إقليمألمانعليهايطلقالثانيةالعالميةالحربقبلألمانية

وتعيش)سابقا(.تشيكوسلوفاكيادولةفيالسوديت

طائفةتشكلحيث،الدولهذهداخلأيضادينيةأقليات

وكذلكأيرلندا،شسماليفيأقليةالرومانالكاثوليك

ودولفرنسافيويوجد.والهرسكالبوسنةفيالمسلمون

يعيمشفرنساففي.العربيةالأقلياتمنعددأوروباجنوب

كما،المغاربيةالأقلياتمنالمليونونصفمليونحوالى

وتمثلألمانيا.فىتركىمهاجرملايينثلاثةحوالييعيعش

السكانعددمن%3حوالىوالباكستانيةالهنديةالأقليات

حمسب(نسمةمليون1)56.المتحدةالمملكةفي

الولاياتفيمسلمةأقليةوتوجد.ام199عامإحصائيات

الأقليةهذهحجمويبلغكاليفورنيا،فيمعظمها،المتحدة

نسمة.ملايينثلاثةحوالي

يبلغالتيالبيضاءالأقليةكانتإفريقيا،جنوبفي

السودضدالعنصريةالتفرقةتمارس،السكانخمسعددها

ماإلىتستندالعنصريالفصلقوانينكانت.والملونين

هذهعلىتضفىالتىالأبارتيد،أيديولوجيةعليهيطلق

مجالاتفيالملونينعنالبيضتميزرسميةصفةالسياسة

التفرقةانظر:.الحياةجوانبومختلفوالتعليمالسياسة

السوفييتيالاتحادفىوتعيشإفريقيا.جنوبفيالعنصرية

تضموكذلك،رئيسيةمجموعةأرئكشرة)سابقا(،

أثناءالدولةقامتوقد.متعددةوطنيةأقلياتحدوده

منعددبطردام(،-459أ)939الثانيةالعالميةالحرب

كانواالذينالألمانشملت،أوطانهمعنالعرقيةالمجموعات

والكالموك،القرموتتارالفولجا،نهرشواطىءقربيقطنون

التمييزمنالمسلمونعانىوقد.للدولةولائهمعدمبحجة

اليوميعانيكما،السوفييتىوالحكمالقيصريالحكمأثناء
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القهرصنوفوالمسلمينالعربمنفلسطينسكان

بلادهم.يحتلالذيالإسرائيليالكيانيدعلىوالحرمان

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اضاليةاالعالميةالحر!الاستعمار

العمصريةالتعصص

الاجتماعيالفصلحنوهـإفريقياديالعنصريةالتفرقة

الأمريكيولىالهمود!!ريقياجمو!

الجيتو

رياضياتعالم.م(.ق27؟0-33؟0)إقليدس

جفالذيفهو.الهندسةأبوعليهيطلقماغالباإغريقي

مط.أحزاءو!ستب،بنظامرتبهوالعناعر،المدرسيال!صاب

البديهياتالمسماةألمقبوأ،اشياضيةبالحقائقإقليدسوبدأ

467منطقيابينومنها.البديهيةانظر:.والمسلمات

وكتاب.الفراعيةوالهندلممةالسطحيةالهندسةمنافتراضا

منأكثرالعلميالتفكيرعلىعطمتأثيرلهكانالعناصر

المتوازيةالمسلماتعلىيحتويوهواخر.مؤلفأي

الهندسة؟انظر:.فيثاغورثلنظريةالمعروفوالإثبات

فروعمعظمعنإقليدسوكتب.نظرية،فيثاغورث

القليلبقيولكنزمانهفيمعروفةكانتالتيالرياضيات

عنمؤلفاتتشملوهي.الأخرىالكتاباتهذهمنفقط

أعمدسة.افىأ!شراكاوالمنظوريوالرسمالخروطيالقطع

وتاريخفم!صانجدا.قلماإقليدسحياةعنومايعرف

اشياضياتدرسألهمعرو!أنهمع،مؤكدينغيرمولده

تعلموربمابمصر.الأسكندريةفيمعهدوهو،المتحففي

.مق003عامبعدالإس!ضدريةإلىوانتقلأثينافيإقليدس

بطليموسالمصريالحاكمدعوةعلىبناءقصيربوقت

فإنهبروكلسالإغريقيالفيلسوفروىوكما.الأول

طريقهناككانإذاعماالأولبطليموستساءلعندما

إقليدسأفادالعناصركتابغيرالهندسةلدراسةأقصر

للهندسعة".ملكىطريقلايوجد"إنهالملك

الخوارزمية.:أيضاانظر

دوحدةأو،دنفوذهخاضعةأومادبددتابعةمنطقةالإقليم

البلدانفيالإقليمأنويلاحظ.أخرىمستقلةسيامعية

وكندا،كأستراليا،()الاتحاديةالفيدراليةالحكوماتذات

يتمتع،الأمريكيةالمتحدةوالولايات،والمكسيكوالهند،

فيالحكوماتوتقيم.المحافظةأوالولايةمنأقلبقوةعامة

.حدةعلىإقليملكلخاصةحكوماتالبلدانتلكمثل

الوطنيةالحكومةفيللإقليميكونلاالأحيانبعضوفى

حكمهاسلطةفيالأقاليمهذهوتتفاوت،نيابىتمثيلأي

فيمحافظةأوولايةالأقاليمهذهمثلتصبحوقد،الذاتي

بعضأنيلاحظكما.ذلكلهايتملاقدأوما،وقت

أستراليا،فيكانبرأمثلأقاليمفيتقعمعينةلبلدانالعواصم

الهند.فىونيودلهى

الأربعةالأقاليمأحدالماليزيالاتحاديالإقليم

منالاتحاديالإقليميتكونأجزيا.مالدولةالمكونةعشر

بخليججزيرةوهيولابوان،العاصمةلامبور،كوالا

صباخ.فيبروناي

الحكومةمنالمباشرةللإدارةالممطقتانهاتانتخضيع

جزءاالسابقفيلامبوركوالاكانتوقد.الماليزيةالاتحادية

عامفىأتحاديةمقاطعةأصبحتوأحضهاسيلانجو،ولايةمن

الاتحاديالإقليممنجزءالابوانأصبحتكما.أم749

.ام849عامفحاطاليري

ماليزيا،بمجزيرة،لابوانلامبور؟كوالا:ايضاانف!!

حكومة.

منمعينةمستعمرةأومقاطعةالائتدابثحتإقليم

(ام189-191)4الأولىالعالميةالحربفيمهزومةدولة

فيالمنتصرةالدولمنأكثر()أودولةإدارةتحتوضعت

تحتأقاليمسميتاهسشعمراتوهذه.الحربتلك

كلفتالتىالدولعلىالأمعصبةوأشمرفت.الانتداب

حسبذلكمنالمعلنوالهدف.الأقاليمتلكلمادارة

بتحسينالحاكمةالدولتقومأنهوالانتدا!ص!صك

وإعدأدهمالانتدابتحتالواقعةالدولشعوبأشضاع

الذاتي.لل!صم

ألمانيامنكلحكمتهامناطقالمقاطعاتهذهوشملت

المتحدةالممدصةالمحتولتذأسكضوءوفى.العثمانيةوالدولة

من)جزءوتنجانيقا(،الان)العراقالنهرينبينمابلادعلى

كما.المحتلةفلسطينالآنتشملالتيوفلسطينتنزانيا(،

سورياإلىبعدفيماقسمتالتيسورياعلىفرنسااستولت

منأجزاءوفرنسابريطانيامنكلواقتسمت.ولبنان

روانداعلىا!شولتفقدبلجيكاأماوتوجولاند.الكاميرون

شماليفيالواقعةايلألمانيةالجزراليابانوأعطيت.أورندي-

الألمانيةالجزرأستراليانصيبمنوأصبحالهادئالمحيط

الشمالىالجزءذلكفىبما،الهادئالمحيطجنوبيالواقعة

أعطيتفقدنيوزيلنداأماوناورو.الجديدةلغينياالشرقي

إفريقياغربيوجنوبإفريقياجنوبواتحادالغربيةساموا

(.الآن)ناميبيا

معظمنالتعندماأم479عامالانتدابعهدانتهى

أما.والأردنولبنانوسورياالعرأقمثلاستقلالهاالأقاليم

أمناءمجلسوصايةتحتفوضعتناميبيا،عدا،الدولبقية

إفريقياجنوبوقاومت.العامةوالجمعيةالمتحدةالأم
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فيأخيرأاسشقلالهاونالتالوصايةنظامإلىناميبياإخضاع

.أم099عاممارس

منشاسعةبقعةكانالغريبىالشماليالإقليم

وشرقىبنسلفانيا،وغربيأوهايو،نهرشماليتقعالأرض

المتحدةبالولاياتالانيعرففيماالمسيسيبينهر

للولاياتالشماليةالحدودعلىيمتدوكان.الأمريكية

،وإلينويوإنديانا،أوهايو،ولاياتاقتطاعتموقد.المتحدة

شرقيمينيعسوتامنوجزءووسكنسن،،وميتشيجان

الأرضوأصبحت.الغربىالشماليالإقليممنالمسيعسيبي

إبانالبريطانيينهزيمةبعدالمتحدةللولاياتتابعاإقليضا

أم(.783-1)775ال!مريكيةالثورة

جزرمجموعةالبريطائيالهئديالمحيطإقليم

جزروهىبريطانيا.عليهااستولتالهنديالمحيطفى

وتبلغمدغضقر.شرقىشمالتقعالتيكاجوسأرخبيل

الإقليملهذاولايوجد.2كم78منمايقربالجزرمساحة

عسكري3و...حوالىفيهاويقيم.دائمونسكان

اللغةالانجليزيةاللغةوتعتبرللإنشاء،وعمال،بريطاني

بالمحيطالإقليمهذابريطانياأقامتوقد.للإقليمالرسمية

والولاياتبريطانياوقعتثم.ام69ءعامفيالهندي

بموجبهاالإقليمأصبح،أم669عامفياتفاقيةالمتحدة

بقاعدةالمتحدةالولاياتوتحتفظ.للدولتينعسكريةقاعدة

دييجوانظر:الجزر.إحدىوهيجارسيا،دييجوفيبحرية

ديسروشيس،وجزرالدابرا،جزرمنكلوكانتجارسيا.

،أم769عامحتى،ال!قليممنجزءافاركوهارومجموعة

فىموريشيوسطالبتثم،سيشلمنجزءاأصبحتثم

.كاجوسأرخبيلبجزرأم829عام

حيوانفيهيدعيالحيوانيالسلوكأشمكالأحدالإقليمية

منطقةعلىالسيطرةحقالحيواناتمنمجموعةأوما،

الحيوانات!ذهتدا!كمافقط.لهملكاباعتبارهامحددة

فصيلتهامنحيواناتأرادتإذاحتىالمنطقةتلكعن

علىالسيطرةحقالحيواناتبعضتدعيوقدإليها.الدخول

تعتبرحيث،الزمنمنطويلةفترةبها،خاصةإقليميةمناطق

الحيواناتبعضأنيلاحظبينمالغذائها،مصدراالمنطقةهذه

التكاثرموسمخلالإلالهاإقليميةمناطقتحددلاالأخرى

مامنطقةعنمثلاالحيواناتبعضتدافعحيث،والتزاوج

شيوعاأكثرالظاهرةهذهوتعتبرلأعشاشها.مكاناباعتبارها

بعضتدعىكما.واسمحاليوالأسماكالطيوربينوانتشارأ

منقليلاعدداأنإلالها،إقليميةمناطقوالثديياتالزواحف

المناطق.هذهمثليدعياللافقاريات

مختلفة.بطرقالإقليميةمناطقهاالحيواناتوتدعى

بينما،النشطبالتغريدالحقهذامثلتدعىالمغردةفالطيور

وإعلانهامامنطقةعلىالسيطرةحقالثدساتبعضتدعي

عليها،روائحهابصماتبتركالإقليميةمنطقتهاانهاعلى

.أخرىغددإفرازاتروائحأوبولهارائحةتترككأن

مناطقهاعنالدفاعطريقةفىالحيواناتوتتفاوت

تلكعلىبشدةتتقاتلالفراءذاتالفقمةفذكور.الإقليمية

بعضاالأسماكبعضويدفعتكاثرها.فترةخلالالمناطق

ولكنالاخر.فيهويبقىالمكانالنوعينأحديغادرحتى

أجلمنشديدعراكفيتشتبكمانادراالحيواناتمعظم

هذهفيهاتحذرإنذاريةبحركاتتقومبل،الغايةهذه

فالسرطاننفوذها.مناطقعلىتعتديالتىالحيوانات

فيمخالبهبتلويحالإقليميةمنطقتهإلىيشيرمثلاالعابث

تكونعندمالمعاناالأسماكبعضلونيزدادبينماالهواء،

يبهتاللونأنإلابها،الخاصةالإقليميةمنطقتهافي

المنطقة.تلكتغادرعندمابسرعة

منمتنوعةلفئاتمختلفةأهدافاالإقليميةوتؤدي

لمالتيالأخرىالذكورمنالأنثىتحتميفقد.الحيوانات

موقعاوالذكرالأنثىمنلكلتوفرقدأومعها،تزاوجهاشم

الغذاءلتوفيركافيةمنطقةوتأمينأعشاشهالإقامةمناسبا

ليسالتيالحيواناتأنواعمنكثيراأنويلاحظلصغارها.

منالإقليميةتحدفقدوبهذاتتكاثر.لاإقليميةمناطقلها

البيئة.تلكفيالحيواناتتلكعددتزايد

.الثديياتبمالحيوان:أيضاأنظر

مجموعةالأقنتوسأعشاب.أعشابالاكلثوس،

وجنوبوإفريقياآسيافيتنموشائكةأعشابأوشجيرات

وتنتشر؟السنانىالشوكالأقنتوسنباتاتبعضتشبهأوروبا.

زهورألوانتختلف.مؤذيةنبتةتصيروأحيانا،الجذأمن

قاسيةأشواكفوقوتنمو،أرجوانيإلىأبيضبينماالأقنتوس

.حادةضيقةفلقاتالضخمةو!لأوراق.صلبة

الأقنتوسنباتاتتففىل

الظل،وبعضإفنيةاالتربة

قليلعلىتعيعشآنويمكنها

نباتبعضويزرعالماء،من

منالحدائقفى3!الأقنتو

.النادرةأزهارهأجل

فيالأقنتوسيرهـص

غزيرزخرفإلىالمعمار

فيمألوفاكانالأوراق

.والرومانالإغريقعصور

الاقنتوس.أعشابقمةعلىالذيالتص!!يميعد
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انظر:.الزخرفمنالنوعلهذامثالآالكورنثيةالأعمدة

.العمود

(.اله!ديةا!قواس)1الترقيمانظر:.الحاصرةالأقواس

عليهبز!اوللورةالمسيحأقوال

الإنجيل.امنالجديدالعهدشىوردتأنهارويالسلام

الجبلعلىبالموعظةالمعروفالنصفىوردوأشهرها

اللهبارك:التاليةالأقوالوتشمل(21ه3:متى)إنجيل

سيرثونلأنهمالحلماءفياللهبارك،الروحفقراءفيم

اللهباركلوقا:إنجيلفيالمأثورةالمسيحأقوالومن.الارض

وهيجوعا.تتضورونمنيافيكماللهوباركالفقراءفي

.والمحروم!تللمضطهدينالمواساةتقدمأقوال

من!ضيرفطالإتوانةحيوانيعرف.دحدورانالإقوائلأ،

فىشيوحد.المراقبةالسحليةأرالمراقبباسمأمحالمامناطق

أحجامأ!ا،الإقوانةمننوعاعشريرمنأكثرأستراليا

يبلغحينفيسم،02طولهيبلغالذيالقزمفهناك،مختلفة

متر.5.2منأكثربيرينتايطول

وهي.متشعبولسان،قويوذيا!أطرافللإقوانة

فيتوجد.الحشراتعلىالسيوةمجالفيمهمحيوان

.الصحارىحتىالممطرةالغاباتمن،مختلفةبيئات

فيالرمليةأعثبانافيمثلاالبيرينتاي،الإقوانةتوجد

والمراقبالشجرإقوانةتعيحقحينفي،الغربيةأمشراليا

وتصصاأدالأشحاراتتسلقحيث،الغاباتفيانحطط

قصيرا!لراقبالمراقبةالسحاليأنواعوأصغرالطور.

النيص.عشبي!ضرحيثالرملفييعيعقالذي،الذيل

ومستنقعاتوالأنهارالبحيراتفىالأنواعبعضوتعيمثى

.المانجروف

يحيطأنهزعمواالإغريقأساطيرفىنهرالا!دالوس

بينالحدودتمثلمياههوأنالأنهار،امنئثلوأنهأ3،أحابا

أحداسمالنهرهذاويحمل.الخيالوعالماالحقيقيأءاأ!اا

فىكثيرذكرولهالبحر.إلاهةتيتيعم!زوجوهو،الهتهم

وأشعارهم.أساطيرهما

رسمياتعرف،مكسيكيومنتجعوميناءمدينةأطيلكو

أهممنأكابلكوتعد.جواريز،دوأكابلكولاسم

تغطيهاجبالعلىوتقع،العطلاتأغضاءالعالميةالمنتجعات

المكسيكساحلعلىعميقطبيعىمرفأطولعلىالغابات

الغربيالجنوبإلىكم003نحوالمدينةوتبعد.الهادئ

أكابلكوسكانعددويبلغ.سيتىم!صسيكللمديمة

المكسيك.انظر:.نسمة374515

مختلفأكابلكوبمدينةالعطلاتأصحابيمارس

والسباحةالشمسحماماتذلكفيبماالأنشطةأنواع

علىوالتزحلقالبحرأعماقفيوالصيدالقواربورياضة

يستمتعونوغيرهمالإجازاتأصحابأنالماء.كما

وأنديتها.الراقيةالمدينةبمطاعم

كويبرادامنحدراتفيالغطاسينبمشهدالزواريؤخذ

إلىالجرأةذووالغطاسمونهؤلاءويغوص.المجاورةالصخرية

ذاتمياهداخلإلىمصطبةمنمترا37منأكثرعمهت

الأمواجتقتحمهلمإنجداضحل،صخريتجويف

غطسهمميقاتيضبطواأنالغطاس!تعلىفإدأ!ذا،أحاتيةا

العاتية.الموجاتإحدىيصادفواحتى

وذيلأطرا!لهاالإقوانة

متمشب.ولسانقوي
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.عامكلالسياححموعالشهيرالميناءهذاويت!واطئاثس!الدافئالطقصويجذب،بالمكسيكالهادئالمحيطساحلعلىتقعأكابلكومدينة

أكابلكو.لمدينةالأساسيةالصناعةالسياحةتعد

العشرين.المدينةشواطئواسترأحةفندقا052ويجاور

والسكرللبنملاحيامركزاكذلكأكابلكوتعد

خدماتهالمطاراتأحديقدم.أخرىزراعيةومنتجات

.كانتمكسيكوسيتىبمدينةأكابلكومدينةويربطللمدينة

بمدينةاليوممايعرفجوارإلىصغيرةهنديةقريةهناك

فيهناكإلىالأسبانالمستكشفونوصلحينأكابلكو

.الميلاديعشرالسادسالقرنأوائل

ميناءبمأ055عامفيأكابلكومدينةالأسبانأقام

الاممبانيةللسفنأساسئاميناءذلكبعدأصبحتثمبحريا،

الأقصى.الشرقمنوالبهاراتالحريرتحملالتي

تحميكيأم616عامفيدييجوسانقلعةشيدت

عامفىالمدينةبناءواعيدالبحر.قراصنةمنأكابلكو

تتوسطالقلعةولاتزالبمزلزالضربهاأنبعدأم078

المدينة.

!ولموقعاأصبحعكندا،بشرقيإقليمأ!دب

الفرنسيونالمستعمرونا!شقربكندا.أوروبيةمستعمرة

اليوممايعرفأكادياإقليمضم.ام406عامهناك

برنسوجزيرةونيوبرونزويلثنوفاسكوتيابمحافظات

يعرفمماأجزاءكذللثأكاديافييوجدكماإدوارد،

المتحدةبالولاياتمينوولايةكويبكبمحافظةاليوم

فيهقيلتالذيالموضعبأنهاأكادياتعرف.الأميريكية

ودزورثلهنريإيفانجلين،الرومانسيةالقصيدة

عشرالتالمحالقرنفيعاشأمريكيشاعروهولونجفلو،

.الميلادي

المستوطنةمونتعردو!ميورالفرنسيالمكتشفأسسرا

أوائلحتىفرنسيةمستوطنةظلتوالتي!بركاديا،الأصلية

الذيالصراعفيمتورطةأصبحتحينعشر،الثادكأالقرن

أمريكاعلىللسيطرةوبريطانيافرنسابينرحاهتدهوركانت

أثناءالأكاديةالحكومةمقر،رويالبورتسلمت.الشمالية

وأعطت.للبريطانيينأم(17-0713)2انالملكةحرب

نشألبريطانيا.أكاديا-الحربأنهتالتى-أوز.ختاتفاقية

اليوميعرفعمافرنساتخلتحينأولإلآنزاع

تبقىأنلأكادياالأخرىالأجزاءحاولتتيا،بنوفاسكم

.النزاعذلكفيأ-الحياعلى

خلال-أم755عامالبريطانيونالمسؤولونحاو!

بأخذالأكاديينعلىالضمغطالهندية-ا!كرنسيةالحرب

نأرفضواالأكاديينلكنبريطانيا.لملكالولاءقسم

حلعحزوثرداىس!لا

لورنس

!حولرينسة!آ

نخصدررألويدسور!رئمح!

رويال"ذوفاسكو"ء

الشمالىالأطلسيالمحيط

أكادياموقع

-كر!حهض!"!يربر؟يادكاا

!نرثز\!لا؟نهر

كؤ!،ه!ي!لأ.!.لبطثت7

!ي.ك!..ت

ميرلم

ميلىألر"يت!!ث!جمج

كمأ00



للغةا،يةالأكاد،2!ا

وامرأةرجل01لا...نحوإرغامإلىأدىمماينصاعوا،

.الجنوبفيبعيدةمستعمراتإلىيتحركوال!يوطفل

عنتمرلاقوهمابعدأكادياإلىعادواهؤلاءمعظملكن

نحوولايزال.برونزويكشرقبجنوبوامشقرواومشاق

نحووذهب.هناكيعيشونسلالتهممن035!...

سابقةفرنسيةمستعمرةوهيلويزيانا،إلىأكادي4).00

الأمريكية.المتحدةبالولاياتالانيعرففيماتوجد

ومايزال،بمالكاجسونالأكادييناهؤلاءسلالةوتعرف

فرنسية.لهجةذوىمنهمالكثيرون

سيوردو،مونتس،بمإيفانجلينبمالكاجون:أيضاانظر

سكوتيا.نوفا

بم(ا،د!1أعه)1بلاد،بابل:أنف!إ.للغةا،الأكادية

.الأكاديسرجون؟اللغات،الساميةبمالحيثيون

منمجموعةعلىيطلقالذيالعامالاسمد!الأول

وأالعلومأوالآدابأوالفنونبترقيةتقوممنظمةأوالناس

المدارسبعضتسمى.المعرفةا،تمجامنآخرمجالأي

.أكاديمياتأيضا

لجانإحدىهيالعربيةالأوليمبلةالأكاديمية

مأ968عامتش!صلت،الرياضيةللألعابالعربيالاتحاد

اللحنةمسمىتحتللاتحادأضنفيدياالمكتبمنبقرار

الأ!طديميةاتقابلوهى،الأوليمبيةللأكاديميةالدائمة

أمحربيةاالأوليمبيةاالأكاديميةتهدف.الدوليةالأوليمبية

للكوادروالخبرةالأداءبمستوىالارتفاععلىالعمل:إلى

وأساليبوسائلتطويرعلىيساعدبما،العربيةالرياضية

تبادلتنطم،الختلفةالرياضيةالمجالاتفيوتقدمهاالعمل

كوادربينوالتنظيميةوالإداريةالفنيةوالمعلوماتالخبرات

الوطنفيالرياضيةالهيئاتفيالرياضيالعملوقيادات

الاوليمبيةالحركةمفاهيمحولالفكروتعميقنشربمالعربي

وتوحيدتنسيقعلىالعملوأهدافهابموتنظيماتهاالدولية

العربيةالرياضيةالقياداتبينواتجاهاتهالعملمفاهيم

الف!صوحدةمنممكنقدرأقصىإلىالوصولبغرض

علىالعربيالوطنفيالرياضيةتشجئالهيئات،والعمل

إطارفيتعملوطنيةأوليمبيةأكاديمياتقيامفكرةتبني

دع!اعلىوالعمل،العربيةالأوليمبيةمإلأحصاديميةموحد

الأكاديميةوبينوبيمهاالأكاديمياتبينالعلاقات

ودعموتوثيقالأوليمبياالتضامنولجنةالدوليةالأوليمبيية

بتالمباشرةوالاتصالاتوالمهنيةالشخصيةالعلاقات

خطةوترتكز.العربيةالرياضيةكةالحروقياداتكوادر

المركزيةالبرامج:رئيسيةمحاورثلاثةعلىالأكاديميةعمل

سنوياوتقامالمباشر،إشرافهاوتحتاللجنةبمعرفةتنفذالتي

واحتياجاتلطبيعةوفقاالمضيفةأحربيةاالدولإحدىفي

بالهيئاتالإشمرافيةالقياداتلحضورهاوتدعى،البرنامج

التنظيمدورةأمثلتهاومن،أ!ربياالوطنفياشياضية

البرامإلمحليةسنوئابمتنفيذهايتمأشاالرياضيةوالإدارة

الوطنفيوالحكوميةالأهليةالرياضيةالهيئاتوتنفذها

ألالتزامبشرطالمحليةوالاحتياجاتالظروفوفقالعربي

منالمعتمدةالرئيسيةوالبرامجواسمياساتبالأهداف

الماديالدعمتقدمالتىأحربيةاالأوليمبيةالأكاديمية

مثلبنجاحالبرامجهذهتنفيذلضمانالفنيةوالمعونة

والتنظيم،الوطنيينالمدربنوصقلإعداددراسات

الرياضية،المنشآتوصيانةوإدارة،اشياضيةوالإدارة

الحيوية،والميكانيكاالرياضيأصفساوعلماانرياضىأ!صوا

العلاقاتودعمتنظيمتشملالتيأسذاتياأضثقيفاتبرا

العربية،الرياضيةالحركةقياداتبنأصشخصيةواالفنية

خلالمنالمهنىالنموعلىالقياداتهذهومعاونة

فيوالبحثللإطلاعاهتمامهاوا!ستثارةالذاتيالتدريب

علميةمجلةوإصدار،والتنظيموالإدارةالتدريبمجالات

وتشجيع،عربىرياضيمعلوماتمركزوإنشاء،دورية

القياداتتنميةمجالاتفىأحربيةاوالمؤلفاتالبحوث

الماديةوالحوافزأ!سمابقاتاوتنظيم،العربيةالرياضية

.المجالهذافيالمتميزةأسلجهودالأدبيةوا

العدميةالجمعيةالملكيةالأيرلئديةالأكاديمية

ويتمعضوا.042نحوتضمالتيأيرلندا،فيالرئيسية

الحاليين،الأكاديميةأعضاءبمعرفةعضوكلانتخاب

أمورها،دفةيديررئيسوأ!لأكاديمية.العلميلتفوقهتقديرا

الأكاديميةتمويلأماسنويا.انتخابهيتممجلسمعأضعاونبا

مطبوعاتها،ليعوحصيلة،ح!ضميةمنحةخلالمنفيتم

مكتبةوتحتوي.ائتمانىصندوقمندخلهاعنفضلا

فيالقديمةالخطوطاتأثمنمنكبيرعددعلىالأكاديمية

.أيرلندا

جيمسيدعلىأم،785عامالأكاديميةتأسست

شارلمون.إقليمانبلاءأحدكوأغيلد،

المنحأصحابيشجعمعهدالبريطائيةالأكاديمية

والاجتماعية.الإنسانيةالع!وممجالاتفي،الدرا!سية

منكواحدالانتخالاتلخوضمؤهلاالشخصويصبع

فيمميزبعملقامإذا،بالأكاديميةزميلاوالخمس!تالثلاثمائة

إجراءفيالأكاديميةوتساعد.المذكورةالمعرفةمجالات

العلماءبزيارةتختصوترتيباتمنحخلالمن،البحوث

.الخارجفيالبريطانيةالمعاهدتدعمكماوتبادلهما،
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انظر:.البحريللئقلالعربيةالأكاديمية

(.المتخصصةالعربية)المنظماتالعربيةالمنظمات

تعنىأيردندافيعدميةجمعيةالغيليلأالأكاديمدلآ

لأيرلندا.والثقافيةالاجتماعيةبالحياةترتبطبتخصصات

والفنونالأيرلنديةالفولكلوريةالمولمعيقىفيدروساوتقدم

الجزءفيكنيمارافيالأكاديميةتقع.الحرفيةوالمهارأت

وتشرفأيرلندأجمهوريةفي،جالويمقاطعةمنالغربي

أكبرالجمعيةهذهوتعد.التعاونيةالمصيفجمعيةعليها

تأسمستأيرلندا.فيالغيليةباللغةتتحدثتعاونيةمنظمة

.ام779عامالغيليةالأكاديمية

دلمفكرينفرنسيةمنظمةالفبرئسيةالأكاديمية

للغةمعجمونشر،أدبيةمئجوائزأنشطهاوتشمل

الفرنسية.

الخالدين.بالأربعينيعرفونعضوا04وبالأكاديمية

ومعظمهم،الحياةمدىأعضاءيصبحونانتخابهموبمجرد

وعلم،العلومفيمتخصصينكانواوبعضهم،كتاب

كرسييصئأيعامةوبصفةوأطباء.وفلاسفةالاجتماع

والأفرادالعضو.يتوفىعندمافقطشاغراالأكاديميةفي

يتصسلونالعضويةعلىللحصولالتقدمفىيرغبونالذين

الأعضاءويصوت.ترشيحهملإعلانالأكاديميةبأعضاء

منالأكاديميةجمئأعضاءوكانعضوا.يقبلونهمنعلى

ومنذ،أم498عامحتىالذكورالمواطنينمنفرنسامواليد

قومياتمنونساءرجالأالأكاديميةضمتالوقتذلك

بالفرنسية.يكتبونالذينمنأخرى

فرنسي،دولةرجلوهوريشيليو،الكاردينالأسس

ام397عاماغلقتولكنهاأم،635عامالأكاديمية

عامالأولنابليوناعترفوقد.الفرنسيةالثورةخلال

وهوفرنسامعهدمنجزءافأصبحتبالأكاديميةأم308

الحكومة.تساندهاالتيالعلميةالجمعياتمنمجموعة

فرنسا.معهد:أيضاانظر

المتحركةالصوروعلومفنونأكاديمية

بالولاياتهوليوودفيأنشئت،خيريةفخريةمنظمة

البالغأعضاؤهايمثل.ام279عامالأمريكيةالمتحدة

مراحلمنمرحلةكلفيقياداتعضو00427عددهم

تطويرفيأغراضهاتتمثل.الغربيالسينمائيالفيلمصناعة

الصناعةفىالتعاونورعايةالمتحركةالصوروعلومفنون

والتقني،والتربويالثقافيوالتقدمالرقيأجلمن

بمئالجوائزوذلكللفيلمالبارزةبالإنجازاتوالاعتراف

السنوية.

السينما.عناعةأيضا:انظر

بمالنهرينبينمابلادبلاد؟،بابلانظر:.الأكاديون

.الأكاديسرجون

إلىتنتميالنباتاتمنضخمةلمجموعةاسمالأطد!ب

تنموبالميموسه!.أحياناتسمى.والفاصوليازلاءأبىعائلة

تنموأنويندر؟الدافئةالأقطارمعظمفيوتتكاثرالأكاعب

.شجيرةحجمعنيزيدبحجمالجافةالحارةالمناطم!فى

فيالجذعضخمةلشجرةوتصبحتنموأنالممكنمزلكنها

لكنهبسرعةالأكالمميانباتينمو.الوفيرةالمياهذاتالأقاليم

شعارالأكاسيامننوعوهوالوطلنوارإنلويلا.3يعمرلا

أستراليا.أنظر:.النبالةلشعاركخلفيةويستعمللأستراليا.

زكية،رائحةذاتفاقعةصفراءزهورالأكاسياولمعريم

فيجداالصغيرةالزهورتتجمعبيضاء.زهورولبعضه،

الأكاسيانباتاتلبعض.كاملةكراتمكونةالفاتاتبعض

مسطحةعريضةساقالآخروللبعضالسرخص!مث!!أوراق

بعضينبتذاتها.الأوراقبعملوتقوم!لأوراقتبدو

غربجنوبفيتسمى،حادةأشواكاالأكامميانبات

شجرةوتنبت.القطمخالبالأمريكيةالمتحدةاولايات

مثلزوجيةأشواكاافيورقرنباكاسياتدعىمكسيب،

الأكاسيامننوعا045نحوينبت.القطعثوأقرون

العالم.منمختلفةداشئةبمناطق

مادةزهورهوتعطيقويثقيلخشبالأكاسيا،لنبات

حمضبأسترالياالموجودةالأشجاربعضلحاءيرطيالعطر.

الاخرالبعضويعطيالجلد.صناعةفي!يستعمل،التنيك

تعطي.العربىبالصمغيعرفمفيداصمغاإفري!بافي

المتحدةالولاياتغربجنوبفيتمموالقطمخالبسياأكالشجرة

أغلفة.فيبذورهاتنموصفراء.زهوروهاالأمريكية
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مادةآسياشرقيوجنوبالهندفيالأكاممياأشجار

الملابس.صبغفىتستعملمادةوهيالكاتشو

النبات؟السنطالجرادبم،العربيالصمغأيضا:انظر

العربية.البلادفيالبري

أستراليافييستخدماسمالأسترالدلآالأكاسلا

السخط.مجموعةمنوشجيراتأشجارعلىللدلالة

أزهارالأستراليةحاسياوللأ.الوطلاسمأحياناعليهاويطلق

فىأو،أسطهوانىازهرارفيتنتظمباهتةصفراءأوصفراء

أصسرحس.اتشبهاوراقصنهاوللبعض.كرويةرؤوس

ولها،الأوراقتشبهعريضةمسطحةسوقالآخرولبعضها

تتفتحقرونفىالبذوروتنمونفسها.الشجرأوراقوظائف

الأكاسيامننوع006علىيزيدماوهناكمصراعينفي

الأمشراليةالأكاممياالشائعةالتنوعاتوتشمل.الاسترالية

الأكاسياأشمجارومن.والإشراقىوالفضيوالأسودالرزي

تسمىوشجرةوموبجدجيبوريأيضا،الأسترالية

والأسود.والسنطالجوزية

الوطلتسمىشجرةمنالأصلفيالاسمنشأوقد

أضاحيةامنأنهاعيرالسنصأتشبهالشجرةوهذهالأسود.

الأوائ!االمستعمرونواستخدمإليها.لاتنتمسبالنباتية

الأستراليةالأكاسيامنمبانلإقامةالأشجارهذهخشب

بعد!جماالالموأ!ح.والطينالغصيضاتمنأيواللبن

فيكذلكتستخدمكانتالتى،السنطأشجارعلىيطلق

واللبن.الأمشراليةالأكا!حيامباني

.الزهرةبمالسنطأيضا:انو

علىمايزيدالقارةأحاءليويسموأمشراليا.ليشائعةأشجارالوطل

محها.لوع006

البلادفىالبريالنبات:ان!إ.المصريةالأكاسيا

(.المصرية)الأكاسياالعري!

الهندأباطرةأعظمأم(.506-451)2أكبر

وخلال.سلسلتهمفيالثالثةالمرتبةفيويأتي.المغول

مأ556عاممنعاما94امتدتالتىحكمهفترة

الهندوولممطشمالىمعظمعلىلمميطروفاتهوحتى

.وأفغانستان

بلاطهوكان،والأدبوالفنأسلمعمارعظيماراعياكان

الأولىإليزابيثشهرتهأقنعت.أطاديةاةواكثروأخقاهشةباغنيا

المنطقة.إلىروتوماسالسيرسفيرهابإرسالإنجلتراملكة

وتشمل،اليومحتىموجودةأكبربناياتمنالعديدومازال

يحيطالتىسيكريفتحبورومدينةأكرافىالحمراءالقلعة

.متراتكيلوعشرةطولهسوربها

أنهإلاوالكتابةالقراءةلايعرفأمياكانأنهورغم

الجميلبالخطتتميزالتي،الخطوطاتمنآلافاجمع

والموسيقيينوالعلماءبالكتابنفسهأحاط.والرسومات

معتقداتهيهجرلمأنهورغم.والمترجم!!واشسامين

وفي.الدينيةبالمناظراتيستمتع!سالىأنهإلا،الإسلامية

وكانالإلهيالدينسماهجديذامذهئاكونا!مرأنهاية

الدينية.المعتقدات!،!وحدةلهيمثل

إحدىالانوهىبالسندأوماركوتفىولد

،همايونالإمبراطوروالدهتوفى.باكستانمحافظات

لأجزاءأصئحاكماعاما.عشرثلاتةآنذاكعمرهوكان

باثنينفخوراكانالعمر.مقتبلفىوهوالهندشمالىمن

منوهما،وتيمورلنكخانجنكيزالمشهورينأسلافهمن

منذعسكريكقائدأكبردرب،الفاتحينالمغولأبطال

القيادةمنحعمرهمنبلإلعاشرةوعندما،طفولته

تمتعهعدممنالرغموعلى.حياتهفيالأولىالعسكرية

يبدووكان.الجسموسليمقوياكانأنهإلا،طويلةبقامة

الفخمة.ثيابهفىللإعجابمثيرا

تامةبصورةشمخصميتهتحديدرلطإمبراطورأولكان

ماكلبالقوةواحتلالهنديةالسهولبابارجدهغزابالهند.

استمرأريةيضمنولكي.الأراضيمنا!متطهاعتهفيكان

القادةهؤلاءحكم.واسعةأراضيبمنحهمقام،قادتهولاء

جمعفىالخاصةجيوشهمباستخدامالأقاليمتلك

إليهالوصولاستطاعواماك!!علىوالاستيلاء،الضرائب

.الترواتمن

واجهعندماالبلاد،منهربفقدهمايونوالدهأما

استطاعلكنهسر.شماهشيرالأفغانيالحاكممنتحديا

ملكاوظل.الفرسشاهبمساعدةدلهيشيالعرلقاستعادة

الغزو.طريقعنيح!صم
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فىالمعولأباطرةوأشهرتالثأكبر،لوالدهلوحةيحملجيهانجير

الهمد.

بأنهمالوقتذلكفىالمغولالحكام!ؤلاءيقتئولم

بأيةيشعروالمأنهمكماالهند،فىدائمونمقيمون

بالهندولدفقدأكبرأماوشعبها.الدولةتجاهمسؤولية

بالأرضدرايةذاكانلذاسواها.منطقةأيةفييعم!ولم

أنهرغم،راجبوتمنهندومميةبأميرةتزوجوبأهلها.

فىبحريةعباداتهاتمارسأنلهاوسمحمسلماكان

.قصره

مملكتهتكنلمأم556عامالعرقيتأكبراعتلىعندما

رئيسأحسنوقددل!.وإقليم،البنجابمنأبعدتمتد

فيأكبربدأماسرعانإذوإرشادهتوجيههخانبيراموزرائه

عاملمالوافتحهوكان.المجاورةالهندوسيةالممالكفتح

الهند.غربىفىالغنيةللأراضىالطريقلهمهدقدأم561

العسكرية،والمهارةبالقوةالهندوسالراجبوتيونالأمراءتميز

ذإدبلوماسيةبطريقةمعهمالتعاملفي!أكبرأنإلا

حاكمابهاعترافهمشريطةبممالكهمبالاحتفاظلهمسمح

ضمنوقدبالجنود.وتزويدهللجزيةبدفعهمعليهممطلقا

الملكيةالعشيرةأميراتمنبزواجهالاتفاقياتهذه

.للراجبوت

.الحكاممنمعارضيهتحاهرحمةأيةأكبريبدلم

عندماولكن.عظيمةشجاعةتتطلبمقاومتهوكانت

المسلمينمعوكريماعادلآأكبركان،السيطرةلهدانت

قبولهأدىفقدذلكوبرغمسواء.حدعلىوالهندوس

إلىوإداريينوحكا!اعسكريينوقادةلهحلفاءللهندوس

بالغاءقام.المسلمةالملكيةحاشيتهوسطامتعاضحدوث

.للزيارةذهابهمعندالهندوسعلىالمفروضةالضرائب

أداءفيفشلهمعنيدفعونهاكانواالتيالجزيةألغم،كما

منالعديدإنإذمهماأمراذلكوكان.امعسكريةالخدمة

منالاجتماعيةطائفتهمبحكمممنوعينكانواالهندولر

الجزية.للكد!عليهمكانذلكورغمال!صلاححمل

بتعاونتدريجيايظفرأنأكبراستطاعإطريقةاوبهذه

رعية.أوحكاماكانواسواءالهندوس

مناصبهمفىبالبقاءالمناطقلحكاميسمحأكبريى؟شلم

كليعينوكانأقوياء.يصبحواأنيردلملأنهيلةطمفترات

بمناصبهملهيدينونكانوالذلك.بنفسهلأقاليمموظفي

ينشئأناستطاعلذلكونتيجة.لديهمسؤولينوأصبحوا

وكانوعرضها.المملكةطولفىالخبرينم!قحلقة

بأيالإمبراطورويبلغونزملائهمعلىيتجسسونالموظفون

فيه.مشكوكسلموكأوجرم

الإيراداتموظفييعينالبلاطفيال!يراداتوزيركان

الجيشقادةمنح.أسبوعيةبتقاريريوافونهوكانواالأقال!مفي

قامأكبرلكن.جنودهممصاريفلمواجهةاللازمالمال

وحتىالجنودوأوصافأسماءبهامفصلةسجلاتبحفظ

الغشمنالجيشقادةيمنعحتىوسمها؟تمؤدالخيول

برواتبهم.والانتفاعب!سكالرجالبفصل

دقةأكثرجديداضريبيانظاماأيضاأكبراست!حدث

وكان.المحاصيلإنتاجيةلجدأولدقيقةتقديراتعلىيقوم

بهم،الخاصةللمناطقجداوليملكونالضرائبمحصلو

نأيجبالتيالمحصولكميةحسابفييستخدكل!نها

بعدفيماالعينيةالمساهمةهذهحولت.المزارعونبهايساهم

.أخرىإلىمنطقةمنتختلفوهيالنقديةقيصهاإلى

أجزاءمختلففىالغذاءأسعاراختلافإلىذإكويعزى

ية.سطوأامبرلل!ا

أكبرأنإلاالظالمةالأعمالحدوثاستمراروركأم

منمكانكلفيالمستطاعبقدرعادلأيكونأزحاول

بمنطقةأكبرظفر،ام573وعام.المتناميةإمبراطور،قي

فيماوتجاريةنشطةموانئمنتملكهامابكلغوجارأ!،

علىبالاستيلاءأم576عامأخيراونجحالب!،ر.وراء

السندوعلى،ام586عامكشميرعلىواستولى،البنغال

أكبروتوفي.أم595عامقندهاروعلىام،195عامفي

.أم506-نامأجرأفي

تاريخ.،الهند:"يضاانظر

ضاتفيهالشخصيعانيخطير،عقليأعتلالالاعددادب

تعني.كماخرى19السلبيةوالمشاعر،الحزنمنطويلة

وأالحزنعلىينطويعادئانفسئاوضعاا!سئاب،كلمة

أحيانا.المرءبهايمرالتيالوحدةاو،الأملخيبةأ،-،الأسى

عقلي.اعتلالانهعلى،الاكتئابفىالمقالة!ذهوتبحث
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وكثيرأالعجز،أو،الإثمأو،بالخوفالمكتئبونيشعرقد

والحياةبالعملاهتمامه،منهمالعديدويفقد،مايبكون

أيضاالاكتئابمنمتعددةحالاتوتن!وي.الاجتماعية

جسديةأعراضأو،للشهيةفقدانأوإعياء،أوالامعلى

الأذىإلحاق،المكتئبينالمرضىبعضويحاول.اخرى

،الاكسابفتراتتحدثوقدالانتحار.حتىأو،بأنفسهم

الهوسأو،المسمنفتراتمعتتعاقبأوغيرها،عنبمعزل

اعتلالفيالزائدوالنشاط،المفرطالفرحمنوحالات

المسي.الاكتئابىالذهانيسمى

تمامالاكتئابألحمبابالنفسانيونالأطباءولايفهم

يعتقدإذ،متعددةنظرياتيطرحونولكنهم،الفهم

وأ،صديقأو،قريبفقدانيتبعالاكتئابأن،بعضهم

التجاربانال!صير،يرى.كماغالهدفأو،وظيفة

الناسبعضتجع!قد،الأولىالطفولةأثناءتحدثالتي

أضاليةاالمراحلفيللاكتئاب،خاصةبصفة،معرضين

حياتهم.من

كيمياءفياضواباتفإن،أخرىلنظريةوطبقا

متصلةالدماغخلايالأن.الاكتئابأثناءتحدث،الدماغ

الملرسلاتتسمى،كيميائيةموادفتطلقبعضا،بعضهامع

معينة،عصبيةمرسلاتانالخبراءبعضويرى.العصبية

مفرطةوتصبح،الاكتئابأثناءنشاطهافيقصورمنتعاني

فيالتغيراتهذهتعزىوقدا!س!.نوباتأثناء،النشاط

الداخليةالتوازناتفياضطراباتإلىالدماغكيمياء

للجسم.

،المستشفياتفىأضنويما،الاكسابمعالجاتوتشمل

إلأدوية()1الكيميائيةبالموادوالعلاج،النفسيوالعلاج

لمرضىمهمعلاجوالتنويم.الكهربائيةوبالصدمات

فيأما.أنفسهمعلىخطرايشكلونالذينالإكتئاب

يفهم:أنالنفسيالطبيبفيحاول،النفسيالعلاج

،للاكتئابعرضةالمريضتجعلالتيالطفولةأحداثا

للمريض.الحالىالاكتئابمسبقتالتىالأحداث2

الثلاثيةالاكتئابمضاداتالمسماةالعقاقيروتساعد

الشديد.ألاكتئابمرضىمجموعثلثيمنأكثرالحلفات

المسمعالجةفييستخدمدواءفهيالليثيومكربوناتوأما

الكهربائيةبالصدماتالعلاجيستخدملابينما،الاكتئابى

للمعالجاتلايستجيبونالذينالمرضىحالاتفيإلا

.ال!خرى

العقلية.الأمراضأيضا:انظر

للطيرانالوطنيةالإدارةبمالاختراعانظر:.الاكتشا!

والاكتشالات(بم)الاحزاعاتالتاريخقبلماشعوبوالفضاء،

الجغرافية.الكشوف

البرتغالىالاكتشافكانالبرتغاليالاكتشا!

ودار.عاممائتيلحوالىالخبراءبينجدلموضعلأمشراليا

يكتشفونأوروبيينأولالبرتغاليونح!انإذاماحولالنقاش

فىأستراليااكتشفواالبرتغاليينبأنالخبراءويدللأستراليا.

الهولندياكسشكشفيقومأنقبلعشر،السادساسقرنا

عامللقارةموثقةمشاهدةبأولعاممائةبنحوجانسزوليما

.أم606

البرتغاليالاكتشافتؤيدراهنةحجةوأقوى

،ام779عامصدرلهكتابفيمكلنتير.جكطرحها

إنمكلنتيروقاللأستراليا.السريالاكتشافبعنوأن

برتغاليا،قبطاناأنيوضحالبرتغاليةالوثائقفيبحثه

خريطةبرسمقامميندونكا،ديكريستوفاويسمى

فكتوريافىوارنامبولحتىلأستراليا،الشرقيللساحل

حدثالخرائطيالرسمهداأنبدولا.أم522عام

عامكوكجيمسزيارةمنعاما025نحوقبل

الساحلخرائطأنأيضامكلنتيروزعم.أم077

البرتغاليةالحملاتخلالرسصتللقارةالغربيالشمالي

السادسالقرنأوائلفىتيمورمنجنوباأبحرتالتي

.الميلاديعشر

تلكمكلنتيرقدمهاالتيالأخرىالحججبينومن

أستراليافىعليهاعثرالتيالأثريةاليدويةالمصنوعات

بينهاومن.برتغالىأصلذاتكانتربماوالتيونيوزيلندا،

علىبرومنابيرخليجفيعليهماعثرالبرونزمنمدفعان

الأسبانيةوالخوذةتاميلوناقوس،الغربىالشماليالساح!!

المهوقنيبسفينةيسمىومانيوزيلندا،فىعليهماعثراللذاد

عشر.السادسالقرنإلىتاريخهايعودسفينةحطاموهي

وارنامبولشاطىءعلىمختلفةأوقاتفيالحطاموشوهد

أسفلالنهايةفييختفىأنقبلام88أو.836عاميبين

المتحركة.الرمال

تشبهأرضلكتلةرسمهىمكلنتيرقدمهاحجةوأقوى

فيالخرائطهذهرسموتم.ديبيخرائطضمنأستراليا،

بصفةوهيأم،566و1536عاميبينبفرنساديبي

كتلةوتقع.الأصلبرتغاليةأنهاعلىبهامعترفعامة

الصحيحةأسترالياعرضخطوطفيالمذكورةالأرض

بأنمكلنتيرويبرهن.مختلفةطولخطوطعلىولكن

عشرالسادسالقرنفيالخرائطلرسمالقاصرةالتقنيات

معينةتعديلاتبأنوادعى،الاختلافعنالمسؤولةهي

بلاتظهرالجنوبيةالأرضكتلةستجعلالأمعاليبتلكعلى

أستراليا.أنهاعلىخلاف

ذلك،ومعمكلنتير،ادعاءاتآخرونعلماءودحض

ضوءفيواردااحتمالأيظلالبرتغاليالاكتشاففإن



744كتينيوملأا

القرنخلالالبرتغاليونبهاقامالتيالرحلاتمنالعديد

.الميلاديعشرالسادس

)1!كتشافات(،أنتاركتيكاانظر:.المطيدةالاكثشالمحات

القطبيةالمنطقةأصقطي(بما)الاكتشافالجغرافيةالكشوف

الش!الية(.القطيةالمنطقة)اكتشافالشمالية

يمينهوإدىواحدالعددهوالمتحدةالممدكةفيالأعدليون

واحدالعددهوالمتحدةوالولاياتفرنسافيصفرا.48

صفرا.27يمينهوإلى

إيلنج.انظر:.اكثن

.الجريجوريللتقويموفقاالسنةمنالعاشرالشهرأعقوير

كانفقد؟الثامنتعنيالتياللاتينيةالكلمةمنأسمهأشتق

أصبحثم،القديمالرومانيالتقويمفيالثامنالشهرأكتوبر

منالأولمنالعامأولالرومانحولمابعدالعاشرالشهر

بعددمحتفظاأكتوبرظلوقديناير.منالأولإلىمارس

الرومانيالإمبراطورعهدمنذ-يوما31وهي-أيامه

أوغسطس.

الأراضىفىأكتوبرفيعادةالصقيعبوادرأولىتسقط

يعملأنينبغي.الشماليالأرضيةالكرةنصفمنالمعتدلة

الطقسلكن،محاصيلهممعظممنالانتهاءعلىالمزارعون

دافئةأيامتتخللهفقدالشهر،هذافىمستقرايكونلاالبارد

لآخر.حينمنالضبابيحجبهاالتيالشمسفيهاتشرق

فصلومقدمأكتوبربشهرالشعراءمنكثيرتغنىوقد

بالألوانوالنباتاتالأشمجارأوراقتكتسيوفيه.الخريف

نصفمنالمعتدلةالأقاليمفيأما.والمذهبةاللامعةالقرمزية

الشتاءفصلنهايةيعلنأكتوبرفإن،الجنوبىالأرضيةالكرة

الربيع.قدومبقربويرحبالبارد

أكتوبرمحاصيلبحصادالمزارعونيقوم.الأنشطة

وتنفئ.الأسواقإلىينقلونهاأو،الصوامعفيويحفظونها

فىالأشمجارعلىلايزالمنهاوالقليل،الفواكهمنكثير

أنواعمنكثيرويجمع.والعنبكالتفاحالنفبجطور

الإنجليزأطلقهقديماسموهناكالشهر.هذانهايةفيالتفاح

لأنالنبيذ(،)شهرأيواينموناثوهوالشهرهذاعلى

النبيذ.صنعموسمكانالموسمذلك

مايلي:أكتوبرفيالقوميةالأعيادتشمل.خاصةأيام

فيالواقعالاثنينيومفييكونالذيكندافيالشكرعيد

الوطنيبيومهاالصينوتحتفلأكتوبر.منالثانيالأسبوع

فيأم949عامالشيوعيةالجمهوريةإنشاءيوميوافقالذي

عاممنأكتوبر21يوموفيأكتوبر.منالأولاليوم

الدنياإلىوسفنهكولمبوسكريستوفروصل،ام294

عيديومفيالمناسبةبهذهالأمريكيونويحتفل.الجديدة

وتحتفلأيضا.أكتوبرمنالثانىالإثنينيومفيكولمبولمرا

كروغر،بيومأكتوبرمنالعاشراليومفيإؤريقياجنوب

يحتفلكماكروغر.بولالبويرزعيممولدبذكرىاحتفاء

السنةرأسمنالأولاليوموهو،ديفاليبمهصجانالهنود

وفي.عادةأكتوبرفي-الخريفنهايةفىوجقع،لديهم

وهو-أوروبابلدانبعضفي-جمئالقديسينع!دعشية

أزياءفىويتنكرونأقنعةالأطفاليضعكتوبربمأ31يوم

مصروتحتفل،الصدقةسائلينالبيوتعلىو!مرونمختلفة

علىانتصارهاذكرىأكتوبرمنالسادسفىرالعبمبعيد

.م7391حربفيبإسرائيل

زهرة!طبأكتوبرالخاصةالزهرة.أكتوبرليموأ!

والترمالين.الأوبالفهماالميلادجوهرتاأما.الأذريون

؟السنويالتقويم،الأوبال،الاذريونايضا:انظر

أنور،،اتلسادا،تاريخمصر،؟الخريف،لينلتورماا

ئيل.سراإ

شهرأأحد.(م2091-4381)!رد1،أورز،

منكثيراكتبفقدعشر،التاجمحالقرنأىالمؤرخين

الحديث،كمبردجتاريخلمجلةمحرراوكان،المقالات

منبهيتمتعلماشديدااحترامالهيكنونخونالمؤأوكان

أقوالهأشهرومن.علموسعة،رأيو-حصافةذكاء،

فاسدةالمطلقةوالسلطةالفساد،إلىتؤديأعليةا"لمالسلطة

كليا?.

نابوليفيأكتوندالبرجإدواردإميريتش-خونولد

ملكياأستاذاوعمل،ألمانيةوأمإنجليزيأبمنبإيطاليا،

أم598مابينالفترةفيكمبردجبجامعةاط!ديثللتاريخ

عملىرومانياكاثوليكياأكتونكانوقد.9أتهووحتى

ينص)الذيالخطأمنالمعصومةالبابويةمعتقدضلىوكتب

عنيتحدثعندماالأخطاءارتكابلايمكنهاليإباأنعلى

الفاتيكانمجلسأصدرحتى(،والأخلاقالإيمانقضايا

.البابويالاعتقادهذافيهيبطلام087ءاممرسوما

فضيلونذوالوجود،نادركيميائيعنصرالأكثيئموم

ويتكون،الظلامفىيتوهجمشعفكوهو.اجمياضبامشوب

يمكن.كذلك235اليورانيومذراتبتحللالطبب!ةفي

المعالجالراديوممناصطناعياالى؟كتينيومتكوين

هذادراسةالصعبومن.نوويمفاعلفيتبالنيوتروق

كماجدا،قليلةكمياتفىفقطيتمإنتاجه!برنالعنصر،

.للإشعاعمطلقةنوابخإلىيتحللأنه

الذريوعدده،ول،بالاحرفكيميائياللأكتينيومويرمز

فهوأممتقرارانظائرهلأكثرالكتليالعددأما98.



كةمعر،كتيومأ844

غليانهودرجة،م7158انصهارهودرجة،8207.22

كالأكامميدالأكتينيوممركباتأبسصأوتحتوي.م074.52

موجبالاكتينيومأيونعلىوالهاليداتوالهيدريدات

ديبيرنأندريهالفرنسيالعالماكتش!وقد+3ءطهـ.الشحنة

.أم998عامفيالأكتينيوم

الصراعالبحريةأكتيوممعركةأنهت.معرولأعتيوم،

وماركأوكتافيوسغايوسالشريكينالحاكمينبينالدائر

قواتحققتحيث،أغديمةاروماعلىللسيطرةأنطهوني

.مق31عامشىدارتاكتىالموقعةفيالنصرأوكتافيوس

اجاحااطسمىالموقعمنأغربوبا،أكتيومساحلعنبعيدا

أجونان.اغربفيبريفيزا

الرومانيةالأراضيبح!صمينفردأنيريدأنطونيكان

.مق37عامفيفتزوجأوروبا،عبرتمتدالتيالواسعة

الذيالأمر،رومانيةأراضييهبهاوبدأمصرم!كةكليوباترا

..مق32عامفيومصررومابتالحرباندلاعإلىأدى

معركةفيوكليوباتراأنطونىقادهاالتيالسفنعددوبلغ

جيوشقائدآغريباماركوسأنغير.سفينة004أكتيوبم

أغتالاالتحاموعند.الحجمبنفسأسطولآقادأكتافيوس

ساحةمنفراقدوكليوباتراأنطونيأناتضحمباشرة

أغواتأ!ماأسصهوأاستسلمأنأنحتيحةافكانت،ثةالمعر

صليوباترا،وأنصونىانتحر.ءق03عاموفي.أوكتافيوس

أجكونبأوغسطس!،ثتافيوسأوسمي.مق27عاموفي

الرومانية.للإمبراطوريةإمبراطورأولبذلك

يساويالإمبراطوريالنظامفيللأرضمقياسالأ!

بأنعلما،مربعةياردة0844أومرلعاقدما05643

لذاقدم،2دا،80ضلعهطوليبينأصشكلاألمربعالفدان

يساويالفدانبينمافدانا046يعادلالمربعالميلفإن

فدانا2)4داأالواحدالهكتارويساوي2،م470/4

2(.أم000.0)

،أتربرادشولايةفيوتقعالهند.شماليكبيرةمدينةأعرا

وعدديامونة(.)أوجمنةلهرطولعلى،منبسطسهلفي

نسمة.496559المدينةسكان

وهي.أكرافيعالمياالمشهورةمحلتاجمقبرةتقع

تاجان!:.الإطلاقعلىالمبنيةالمقابروأغلىأجملإحدى

معسكراتبهافإن،الشهيرةآثارهاعنوفضلامهحل.

جامعة.بهايوجدكما.الجويةأغواتواالجيمق

المغوليال!مبراطوربناهاالتيأحصا،قلعةفيتقع.المدينة

الجدرانطولويبلغ.أم57وهام564عامىب!تأ!صبر

كم.2بالمدينةالمحيطة

ومنطقةالتجاريةالمنطقةالقلعةمنالشمالتعإلى

وعلى،الشمالإلىالحديثةالمصهسانعتقعكماأكرا.سوق

المبانىمجمعيقعكما.جمنةلنوالجنوبيةالضفةطول

لنهرالجنوبيةالضفةعلىمحلتاجمقبرةعلىيحتويالذي

ذإ،والاتصالات،للتجارةرئيسيامركزاأكراتعد.

دلهىبينيصعلالذيالجويالخطعلىتقعأنها

منالممتدالكبيرالشاحناتطريقوعلى،وبومباي

السككخطوطتقاطعوعلىك!صتا،أإدا!ى

وتشمل.والشماليةأخربيةواالوسطىالحديدية

وصنع،والدباغة،القطنتجهيزالمحليةالصناعات

ألممهمتوقدللتصدير.الأحذيةوصثعأصسجاد،ا

السنواتفيالمدينةأقتصادفيرئيسئاإسهاماالسياحة

اليدويةالصناعاتازدهارعلىوساعدت،الأخيرة

الورقية،الطائراتوصنع،النسيجتشملالتيالتقليدية

الزراعيةالمنتجاتأما.المعقدةالرخاميةوالأعمال

والشعير،،والقطانيالدخن،فهي،المحيطةللمشاطق

والقطن.،والقمح

أنهاكما،مباشرةأتربرادشولايةداخلأكراتقع

يحملاناللذينوالمنطقةالقسممنل!صلالرئيسيةالمدينة

المدينةبلديمجلعه!بوساطةالمحليةأصتمؤوناوتداراسمها.

.ام9د9اعامند

السلطانالهنديالإمبراطورأقام.تاريخيةنبذة

نأغير؟أم205عامأكرافيخزانتهلوديإسكندر

عامعليهاالمغولاستيلاءبعدبدأتالحقيقيةأهميتها

ثقافيامركزاأكراصارتأكبر،حكموتحت.أم526

الزيتيالتصويرمدرسةمولدمكانكانتكمارئيسيا،

المغولية.

عامكإمبراطوروالدهجهانجيرأكبرابنخل!

تاجببناءأمر،جهانضعاهوخليفتهولدهأنكما.أم506

منالختارةالمرأةأيمحل،ممتازلزوجتهتكريمامحل،

منللانتهاءعاما21رجل000217واستغرقالقصر.

.أم652وأم631عاممطبين،تشييده

إلىالعاصمةجهانشاهأعادعندماأكراتدهوربدأ

،الميلاديعشرالثامنالقرنوفي.أم486عامدلهي

عليها.للالشيلاءعديدةجيوشبينالحروبنشبت

1833عاميبينإقليميةعاصمةاخبريطانيونوجعلها

عامالبلديالمجلسمرتبةإلىورفعوها،أم858و

.أم863

مجددا.مهمةمدينةأكرامنجعلالاتصالاتتطور

أمجاداستغلالمنالسياحةمكنتهاالعشرينالقرنوفي

كبير.اقتصاديرخاءوإحرازماضيها،



944لسبوكرولأا

علىوتقعمدنها،كبرياتومنغاناعاصمةأكرا

مواصلاتمرافقوتشملغينيا.لخليجالشماليالساحل

المدينةصناعاتوتشملدوليا.ومطاراحديدس!صةأكرا

أقيمت.والخشبالماسومعالجةوالطوبالقرميدإنتاج

شمالسكنيةمنطقةوهي،ليجونفيغاناجامعة

وضوأحيهاأكراسكانعددويبلغ.المدينة

أكرافينسمة987!649منهمنسمة650.042.1

وحدها.

السابعالقرنمنتصففىأكرامدينةجاشعبأنشأ

منإفريقيافيالرقيقلتجارمركزاوكانت،الميلاديعشر

التاسعالقرنمنتصفحتىالميلاديعشرالسادسالقرن

علىتتنافسكانتالتيالأوروبيةالأمبنت.الميلاديعشر

خطأضافوقدأكرا.مدينةفيحصونعدةالعبيدتجارة

م2391عامالداخليةبالمناطقأكراربطالحديديةالسكة

اقتصادية.أهميةالمدينةإلى

جنوبالواقعةالجبليةالمنطقةفىيعيششعبادالأ!

والعراقإيرانمنأجزاءعبروطنهمويمتدآسيا.غربي

الأكرادوعدد.السابقالسوفييتيوالاتحادوتركياوسوريا

حوالىأنهإلىتشيرالتقديراتولكنمؤكدغيرالمنطقةفي

السنيين.المسلمينمنالأكرادومعظممليونا.02

الهندو-اللغاتإحدىوهىالكرديةباللغةويتحدثون

الفارسية.منكبيرحدإلىالقريبةأوروبية

ريفية.محليةمجتمعاتفيالأكرادمعظميعيش

المحاصيلوتشملوالماعز.الماشيةورعيبالزراعةويقومون

بعضويعيشالسكر.وقصبوالتبغالقطنالزراعية

الحضرية.المهنمختلففىويعملونالمدنفيالأكراد

وكرمنشاهوساناندأجماهأبادهيالرئيسيةالكرديةوالمدن

وديار،العراقفيوالسليمانيةوكركوكوإربيل،إيرانفي

تركيا.فيوفانبكر

وهى-كردمشانالمسمأطلقالتاريخيةالناحيةومن

يعيشالتيالمنطقةعلى-الأكرأدأرضتعشفارسيةكلمة

فيصغيرةمنطقةسوىلاتوجدحالياولكنالأكراد.فيها

.كردستانأسمرسمياعليهايطلقإيران

فيرغبتهموأدت.ذاتيةحكومةأبداللأكرادتكنولم

صداماتحدوثإلىوالسياسيالثقافيالاستقلالتحقيق

وتعرضتكنفها.فىيعيشونالتيالحكوماتوبينبينهم

جانبمنللقمعذاتيحكمإقامةإلىالراميةجهودهم

-191)4الأولىالعالميةالحربخلالالتركيةالحكومة

العراقفيالكرديةالفصائلبينالخلافوأدىأم(.189

العراقيةالحكومةمعأبرمتالتيألاتفاقيةتنفيذعدمإلى

أمحشريناالقرنسبعينياتمنذ

الأكراديعيشحيثكرداممشانموقع

فورأم،199مارسفيأيضاالعراقفيالأكرادتمرد

العراقيالجيشولكن.الخليجحربفياقال!هزيمة

منأكثرفرالمتمردينهزيمةوبعدالتمرد."اقمعسرعان

وكذلك،العراقشماليالجبليةالمناطقإلىدي!مليون

فىوالعيشالمرضبسببألالافوماتوتركيا.إيرانإلى

فىبهاأصيبواالتىبالجراحمتأثرينأولوعواالعراء

حاربتالتىالدولقامتالأزمةهذهلموأجهة.الحرب

الضروريةواللوازمالأغذيةبتوفيرالخليجحربفيالعراق

منطقةبانشاءأيضاالدولهذهوقامت!لأكرأد.الأخرى

العراقية.القواتمناللاجئينلحمايةالعراقليشطأمان

ديارهم.إلىاللاجئينمعظمعادأم199!مبتمبروبحلول

الأكراد.القادةملعضاتفاقياتالعراقيةا-لمكومةووقعت

تركيا.بمالعراق:ايضاانظر

.العصاب(؟السلطة)أشكالالسلطةانظر:الإكراه

.فمياءأكرم،لعمرياان!:.لعمريايياء5كرمأ

المدينة-للدولةوالعسكريالدينيالمركزالأكرواولمحه!

جبلبتحصنعادةالإغريقيقوم.القديمةاليونا)،في

بغرضمنهابالقربأوالمدينةداخل)صوبولسأيسمى

جرتوقد.فيهيسكنمكانأولالغالبفيوكو.الدفاع

فيظهرتالتيالإيجيةالحضارةكانتىررما،العادة

نأ.(،.مق0021إلى41..)أوجهافىاليونانجنوب

قلعةالقصريستخدمجبل.كذلكعلىملكأيقصميشيد

حالاتفيالمدينةسكانإليهيلجأوموقعاعسكرية

ذلكفيالمدينة-الدولةمعابدأهمتشيدوكانت،الطوارئ

ألالهة.ضرائحيضموهوأيضشا،المكان

الجبليةقمتهتتميزحيثأكروبولس،أشهربأثيناويوص!

لمستودعموقعاالأصلفيكانتالتيالصخريةبطبيعتها
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يقيةالإصاا!ديةباطدوأ،يازعس!دييامربهرأاستحذمالأكروبولس

\هـلقايا،شوث،البارتونعلىأثياشكرولوش!9ا1ويشتملاغدبمة،ا

اسقدبمه.االهياى

دمر.م.ق048عاموفي.الملكيوالقصرالمحليةالأسلجة

الاكروبولس،علىالواقعةالقديمةالمبانيمنكثيراالفرس

قامثم.أحاماذلكفيبهقامواالذيغزوهمأثناءوذلك

وفيالمعابد.منجديدةمجموعةببناءذلكبعدالأثينيون

بناءأثيماسكانأكمل،.مق432و474مابينالفترة

وتلا.المديحةراعيةأثيناالعذراءللإلاهةليخصعصالبارلينون

إنى142مابينالفترةفيالإرخثيومتشييدذلك

لمؤسسيتشريفاوذلك،التقريبوجهعلى..مق604

معبدبنىكذلك.فن،النحتانظر:الأمعطوريين.المدينة

الأثيناإجلالآ..مت425عامحواليفىبأثينانايكي

المقدسةالأماكنوبعضمسرحانويحتلللنصر،كإلاهة

عيادالأفيموكبوينظم.الجبلقمةمنحدراتالصغيرة

الاكروبولمم!،منحدراتأعلىإلىطريقهيأخذ،أررينجةا

تؤديمسقوفةكبيرةبوابةوهو،الضخمالمدخلعبرليمر

بالأكروبولسالخاصةالصورلمشاهدة.الختلفةالمعابدإلى

.اليونانأثينابمانظر:.أثينافي

الولاياتفيالمطاطلصناعةرئيسيمركزأكرون

وكوياهوجاكوياهوجانهريعلىوتقع،الامريكيةالمتحدة

عددأوهايو.ولايةمنالشرقيالشمالىالجزءفيالصغير

نسمة.910223سكانها

المطاطعاصمةبأنهاالسابقفيتعرفأكرونكانت

للإطاراتمصنعأكبرعديدةلسنواتواعتبرت،العالمفي

منتجاتمنعديدةأنواعامصانعهاتنتجكما.العالمفي

العشرينالقرنأواسطمنذ،الإطاراتإنتاجأنإلا.المطاط

رئيسيامنتجاتعدالمدينةومازالتكبيرا.انخفاضاشهد

لشركةالرئيسيالمقرفيهاويوجد.الأحرىالمطاطلمنتجات

فيللمطاطشركةأكبروهي.طوالمصاأللإطاراتجوديير

.المتحدةالوللايات

يتماصطخاعيةمنتجاتجمصعةمنممادةالأكردلدك

الأليافصناعةفيوتستخدم،البترولمنأساساتصنيعها

الراتينج.تسمىكمواديصنعأو،البلامشيكأوالصناعية

العاديالأكريليكويشمل.الاصطناعىالراتينيانظر:

إلىبالإضافة،والأورلونواللوسايتالأكريلان

البلكسيجلاس.

متينةأقمشةلتنتجتحبكأوالأكريليكأليافتنسج

تجفيفهابسرعةالأقمشةهذهوتشميز.المنسوجاتلختلف

لذاألوانها.علىيوأقدالذيوالتغييرللتجعدمقاومتها

وملابسوالسجادالبطاطينصناعةفيتستعما!شهى

والفروالشتويةالقمصانصناعةفيتستعملحما،الرياضة
.الأخرىالمنتجاتمنأحصثيرواأصناعيا

الجويةالأحوألومقاومةبالمتانةالأكريليةاللدائنتمتار

الموادهذهبعضوتمتاز.والتآكلالحادةوالضربات

منمتنوعةتشكيلةفيالآخرالبعضيصنعبينماأسشفافية،با

بالقدرإلاخلالهاالضوءبمرورتسمحلاوهي،الألوان

فيوذلك،للزجاجكبدائلكثيرااللدائنوتستخدماليسير.

والأنوارالتلفازوشاشاتالطائراتكنوافذالمنتجاتبعض

عرضةأقلوهي.الإضاءةوتركيباتللسياراتالخلفية

.الخدشفيسهولةأكثروأممنهاللكسر

والثمعالطلاءصناعةفيالأكريلىااشاتينجيستخدم

وبالتاليجفافهلسرعةالإكريليالطلاءيتميزحيث،الصعاعي

نطاقوعلىيستعملفإنهلذا.الطقسضدالمتينةالحمايةتوفير

ل!سياراتالخارجيةوالطقاتالمنازلطلاءوامئفي

فإنهلمعانهبشدةالمتميزالأكري!يأسشمعاأما.المتنوعةوالمنتجات

.والأرضياتللسياراتواقيةخارجيةطبقةليش!صلينشر

والمانعةالالتصاقالسريعةالإكريليةالموادتصنع

ذإ.وناعمةلز%فإكريليةراتينجيةموادمنللتسرب

مثلالمنتجاتبعضفيالالتصاقسريعةالموادتستخدم

الموادتستخدمبينمالصقها.قبلوالأشرطةالحائطأوراق

.بالمنازلوالتصدعاتالشقوقسدفيللتسربالمانعة

اصطخاعيةكيميائيةمادةمنالأكريليكأليافتنتج

ضغطبوساطةالأليافتصنعحيثأكريلونيتريلتسمى
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قرصفيصغيرةفتحاتخلالالسائلالأكريلونيتريل

في)تتحدللأكريلونيتريلالدقيقةالجزيئاتفتتبلمر،فلزي

شعبيهةجدأئللتكونالعمليةهذهفي(طويلةسلسلة

أليافالتكونالجدائلهذهذلكبعدوتنشر.بالشعيرات

ببلمرةالأكريليوالراتينجالأكريليةاللدائنوتصنع.متينة

وبعد.الأكريلاتتسمىاصطخاعيةموادأوالأكريلونيتريل

أخرىبطرقتعاملأووتلونوالراتينجاللدائنتقولبذلك

الصنع.كاملةمنتجاتلتكون

البوليمر.أيضئا:انظر

منوتصنع.الصافرةنوعمنصغيرةنفخالةالأعردئة

بيضةهيئةعلىوتشكل،البلاستيكأوالمقولبالصملصال

منينفخالفمفيتدخلقطعةمنالأكرينةتتكون.الأوزة

داخلفمهمنالخارجالهواءفيتذبذبالعازفخلالها

بسلمللعزفثقوبا.8-منبالأكرينةويوجد،الالة

إيطالىطورهاوقد.وناعمةشجيةونغمتها.بسيطموسيقي

هناكأنإلاعشر،التاسعالقرنستينياتفيدوناتياسمه

القديمة.الصينفيمعروفةكانتمنهاأنواعا

وقد.والالتهاببالحكةيتميزجلدفياضطرابالإفىدما

وأ،بقشرةومكسوة،ومتورمة،جافةملتهبةالبشرةتكون

التيالإكزيمامنمتعددةأشكالوهناك.تنفحلالسوائل

الجلدالتهاب:رئيسيينقسمينداخلتصنفأنيمكن

.البنيويأوالمنشأداخلىوالالتهاب،الخارجىالإكزيمي

التأثيرمثل،خارجيةعواملالإكزيميالجلدالتهابويسبب

للإكزيماوليس.البشرةعلىالأوساخلمنظفاتالتهيجي

الإكزيماوتنقسمظاهر.سببالألمماسيةأوالداخلية

التأتبية،الإكزيما:فرعيةأنواعخمسةإلىالمنشأالداخلية

الدوالى،وإكزيما،المثيةوالإكزيما،بومبفيكىوإكزيما

القرصية.يركزيماوا

تميلوهيالتأبتى،الجلدالتأتبيةالإكزيماتسمىكذلك

مرحلةفيالحالاتمعظموتبدأ.العائلاتفىألانتشارإلى

العمر،منالرابعةأوالثالثةعندفائقةبسرعةوتن!و،الطفولة

منوتتوهجالرشد.أوالبلوغمرحلةخلالبعضهاويستمر

وأمضطربا،الضحيةيكونحينخصوصالاخروقت

قلقا.أوغاضبا

الأيديعلىرؤيتهيمكنالإكزيمامننوعوالبومبفيكي

فيالذينالأشمخاصبينعادةوينتشر،والأقدام

الإكزيماوتحدث.أعمارهممنالثلاثينياتأوالعشرينيات

،الرأسوفروةالوجهعلىقشريةصفيحاتشكلفيالمثية

شكلعلىالشكلالقرصيةالإكزيمافىالصفيحاتوتكون

الدواليإكزيماوتظهر.المعالمواضحةوتبدو،معدنيةقطع

كالإكزيماوهي.الأرجلفيالدمويةالدورةضىحفبسبب

.الناسمنالمسنينعندغالباتكدثالقرصية

لكنه،السببمعرفةعلىالإكزيماعلاجويتوقف

وأالقشريةاسشيرويداتمراهماستخدامعلىءادةيشتمل

.تلكريماا

بيلشالاأك!مؤتمرعقد.تمرمؤ،بيلشا!هكسأ

بهدفأم881عامألمانيافيلاشابيلأكسآخنفي

تناضلأوروباوكانت.فيينامؤتمرأقرهالذي،الىلإمحفظ

عندماوحتى.النابليونيةالحروبخلقتهاالتىكلالمشالحل

إلىذلكيؤدلم،هيلانةلمسانتجزيرةإلىنابلب!ننفى

فرنسا.منالأخرىالدولمخاوفإنهاء

روسيامنالأولألكسندرمنكلالمؤتمر!كمر

منالثالثوليموفريدريكالنمحسامنالأولوفرانمبس

كاسلري،واللوردولينجتوندوقبريطانيامثلبروسيا.

مثلهافقدفرنساأما.ميترنيخفونالأميرالن!صساومثل

سوففرنساأنالمؤتمرأقنعالذي،غيشليويد؟،الدوق

.الاحتلالقواتكلسحبتمقدوأنه،السلامعلم!تحافظ

وإقناعالرقيقتجارةوقفسبلأيضاالمؤتمرناقعثر

الأسباني.الحكمبقبولأمريكافيأسبانيامستعمرادت

مؤكلر.،فيينا:ايضاان!

.واي.إكصقضيةعرفت.قضيةزد،.أ*اي.إلمحى

المقترحاتمنسلسلةعلىأطلقالذيالاسمبهذازد

.ام797عامالمتحدةوالولاياتفرنسابينالدبلوماسجة

فيالمشاركينالثلاثةالفرنسيينالوسطاءعلىبلملقوأصبح

.زد،يوا،،كس:لقضيةا

فيهكانتالذيالوققفيالقضيةهذهأحداثوقعش،

علىفرنسااعتمدتفقدملريطانيا.حربفيفرنسا

الفرنسيينولكنبضائعها.شحنفيألى!مريكيةالسفن

بدأعندما،ام697عامالأمريكبنعلىوشدةغضبوا

وقدوبريطانيا.المتحدةالولاياتبينجيم!،هدةتنفيذ

التجارةفيأمريكاحقوقضمانفىالمعاهدةهة"هفشلت

السفنعلىبالاستيلاءحينئذالفرنسيونفبدأ.فرنصمع

وحمولاتها.الامريكية

ادامزجونالأمريكيةالمتحدةالولاياترئيسحاواط

مناثنينوعينلفرنسا،خاصةبعثةبإرسالبصالحصتحاشي

.الخلافلتسويةحكومياووزيراالمتميزينالمم!باسيينالقادة

حاولفقدتاليراند،الأميرالفرنسيةالخارجيةوزيرأما

معللتعاملوسطاءثلاثةوعين،إنماوضاتاتعطيل

الفرنسيونالوسطاءوأخبر.آدامزأرسلهمالذينالأمريكيير،

دفعتاليراند،يقابلهمأنقبلعليهميتعينأنهالأمريكيير،،
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عنوالاعتذار(ضخمةمالية)سلفةلفرنسارشوة

لبريطانيا.المنحازةالسياسات

الفرنسبنأنعلىدليلاالأمرلكيةالحكومةطلبتوقد

تمتالتىالمراسلاتآدامزأعطاهمثمسيئا.تعاملهمكان

اكس،الحروفاستخدمول!ضه،الأمريكييناس!فراءمع

للوسطاءالحقيقيةالأسماءامحل)2.3.*!زد،واي

إكسقضيةباسمالأحداثهدهعرفتوهكذا.الفرنسيين

زد.واي

حتى،البحريالتصادممنعامانذلكوأعقب

فيسلاممعاهدةعلىفرنساإلىثانيةأمريكيةبعثةحصلت

.أم008عام

ديفونجنوبيفيمحلىحكمذاتومدينةمركزإعسدر

نهرعلىوتقع،ديفونفىالإداريالمركزوهيإنجلترا.في

نسمة.001101س!ظنهاعدد.لقناةبالبحرمتصلةإكس

عحمو.--؟

"كاءسصشر

خ!-بر-ء**لاقي

لقلو!د،الدينةماليأقدمأحدهوإكسترفى،تحركالذيالبزل

القديم.الموقعتطويرلإعادةأجسححالحديدالموقعهداإلىالمزل

،الورقصناعةبإكسترالمحليةالصناعاتتشمل

ولهاكبيرانصناعيانقسمانوبها.والهندمة،والطباعة

.أم559عامامتيازهاإكسترجامعةواكتسبتمطار.

دمنونيورمإسكامدينةآثارعلىإكستروتحتوي

أجزاءبعضولاتزالمسورةمدينةإكستروكانت.اشومانية

وقلعةالأولوليممبنىمشاهدةويمكن.قائمةالسور

مشاهدةيمكنكماأطلالآ،الآنأصبحتالتيوجمونت

القديمةالمبانيبعضإلىإضافةالنورمنديةإكستركاتدرائية

ستبس.ميريسانتكنيسةمثلالأخرى

.ديفون:أيضاانظر

ضىريا.(م1891-091ء)مركيز،كسترإ

براونلوجورجديفيدالأصلياسمههاو،بريطاني

نأوالمشطاع،والسباقالعدوميادينفياشتهر.سيسيل

سنةالأوليمبيةالألعابفيالذهبيةأجاتالميدابعضيحوز

وخلال.أم039عامالكومنواثوألعاب،ام289

فيالقياسيالرقمصاحبكان،ذلكتلتمشوات

القصيرةوالمسافاتالبريطانيةالحواجزعلىالقفزمباريات

الألعابمنظميأحدبعدفيماأصبحثم.السريعة

لمشامفوردفىإكسترمركيزولد.والسباقاتالرياضية

بلنكولنشاير.

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.ألبينأكستلما

اسين(.أ)أكشلما

لاستمرارضروريكيميافطوعنصرغارالأكسجين

الحيةالكائناتجميعإليهتحتاج.هالكيميائيرمزه،الحياة

اتحادخلالمنوذلك.الحياةقيدعلىتبقىأ!يتقريبا

الطاقةلإنشاجالأخرىالكيميائيةالموادمعالأكسجين

أيضاضروريوالأكسجين.الحياةلعملياتاللازمة

عمليةأثناءالأكسجينويتحدالوق!رد،أنواعمعظملاحترأق

لذلكونتيجة.كيميائيتفاعلفيالوقودمعالاحتراق

.الحرارةتنطلق

علىوفرةالكيميائيةالعناصرأكثرمنوالأكسجين

ويشكلالهواء.حجمخمسحواليويشكل،الأرض

ويوجد.الأخرىالأخماسالأربعةمعظمالنيتروجين

الماء.وفيالأرضيةالقشرةفيأيضاالأكسجين

متحدايوجدوإنمانقيةصورةفيالأكسجينولايوجد

ماالأرضقشرةمنكجمأ..تحوي.أخرىعناصرمع

الأكسجينويشكل،الأكسجينمنكجم94متوسطه

كليحتويكما.والمعادنالصخوروزننصفحوالى

منكجم98حواليعلىالماءمنكجم001
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وهيالباقيةالنسبةالهيدروجينيشكلبينما.الأكسجين

كجم.11

،8للأكسجينالذريالعدد.الكيميائيةالخواص

الأكسجينجزيئاتتحتوي.4999.51الذريووزنه

الغلافمن%02حواليتشكلالتيتلكمثل،العادية

هذا.معامرتبطتينالأكسجينمنذرتينالجوي

والرائحة.والطعماللونعديم20،،العاديالأكسجين

غازاذراتثلاثمنالمكونةالأكسجينجزئياتوتضكل

أخرىعناصرمعالأكسجينويتحد)30(.الأوزونيسمى

الأكسيد.انظر:الأكاسيد.ليشكلكثيرة

شعاحبأزرقسائلإلىالعاديالأكسجينويتحول

معم(629.5182)-غليانهدرجةإلى،تبريدهعندوذلك

عندسائلإلىويتحول.العاديالجويالضغطثبات

منأكبرنسبةيحويالديبالهواءالمريصتزودالأكسجينخيمة

الحيمةداخلإلىيمتدخرطومخلالالهواءيضح.العاديالأكسجين

بأكمله.السريريشملبحيث

سائلإلىفيتحول.الضغطزيادةمعأعلى-رارةدرجات

794.مقدارهجويضغطعندوذلكم151لم-8.1عند

تمسمىوالضغطالحرارةلدرجاتالمقاديرواولذ.وحدة

الأكسجينتسييليتعذركما.للأكسجينالحرجةالقيم

وللأكسجين.ذلكمنأعلىوضغوطحرارةدرجا،تعند

مغنطيسقطيبينحجزهويمكنمغنطسيةخواصالسائل

م.8.182-4عندالأكسجينوش!صمد.قوي

أنواعتستيم.الحياةعلىالأكسجينيساعدكيف

الجراثيم،بعضذلكفىبماالحيةالكائناتمنفقطقليلة

كيميائيا(.المتحد)غير20الحرالأكسجينبدونالعيش

علىالأخرىالبريةوالحيواناتالإنسانويحصل

المائيةوالحيواناتالأسماكوتحصلالهواء.منالأكسجير!

ويدخلالماء،فيالذائبالأكسجينعلىالأخرى

طريقعنللإنسانالدمويةالدورةإلىالنقيالأكس!ن

عبرللأسماكالدمويةالدورةإلىو!دخل.الرئتين

الجسم.خلاياإلىالأكسجينالدمويحمل.خيالغميمهـط

منالناتجةالكيميائيةالموادمعالخلايافيكسجينالأويتحد

هذهأثناءالناتجةالطاقةوتمكنالغذاء.وأهـشصاصهضم

ويتكونبوظائفها.القياممنالجسمفيخليةءل،العملية

.فضلاتصورةعلىالخلايافيالكربونأكى!دثاني

التن!ص.انظر:

يؤديالنقيالأكسجينتنفسأنالناسبعضويعتصل

تستخدمالجسمخلاياأنيعتقدونكماالمبكر.الموتإلى

الإنسانموتعنهيتسببمماكبيرةبسرعةالأكصجينهذا

استنشاقالضروريمنيكونوقد.الىإرهاقبعسبب

الطيارونويحتاج.الحالاتبعضفىالنقيالأكسجم!

يكونحيثمثلا،شاهقةارتفاعاتعلىونيطيمالذين

النقيالأكسجيناستنشاقإلىقليلا،الهواءفيالأكسجيز

.أممطواناتفيالخزون

خلاياطريقةبنفسالأكسجينالنباتاتوتستخدم

عمليةفيالأكسجينالنباتاتخلاياوتصنع.الحيوانات

طاقةالعمليةهذهفيالخلاياوتستخدم.أضوئياالتركيب

الكربونأكسيدثانيجمنالسكرلتصنيعالث!سضوء

إلىويطلقرئيسىغيركناجالأكسجينوقيصونوالماء،

الجو.

للأكسجين.للأكسجينأخرىاتكدامات

أنواعبعضتحضرفمثلا.الصناعةفيعديدةاتاممتخداما

ذوتياريوجهكما،القاعديالأكسجينبأ!لموبالفولاذ

المذابالصلبالحديدعلىالأكسجينمنعالضغط

مشعلفيالوقودمعالأكسجينويخلط.ائبالشى؟لحرق

تقاربحرارةذيجداساخنلهبلإساجاللحام

هـ.53و003
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فيلكسالمسمىالسائلالأكسجينويستخدم

أنواعمعلكسيتحد.السائلبالوقودتدفعالتيالصواريخ

والهيدروجينال!صروسيندلكفىبماالوقودمنمختلفة

ويحلط(.الدفع)قوةأ!ئاروخياالديخعلإنتاجالسائل

متفجراتلعملالوقودم!أخرىأنواعمعأيضالكس

النسف.عملياتفيتستخدم

التجاريالأكسجينمعظهميقطر.الأكسجينتحضير

أثناءالأكسجينقبلالنيتروحينويغلي،السائلأعواءامن

منأقلعلياندرجةللنيتروجينلأنوذلكالتقطير،

بهسائلاهواءتبخرهأثناءالنيتروجينيترك.الأكسجين

فيالتجاريالأكسجينيخزن.الأكسجينمنكبيرةنسبة

منأكثرأي،جويضغطوحدة135عندفولاذيةأوعية

.الاعتياديالجويالضغطضعفمائة

بتسخ!تالأكسحبتأمنصغيرةكمياتتحضيريمكن

ثانيمنبسيطةكميةوتضاف.البوتاسيومكلورات

تكونلتسريعالبوتا!ميومكلوراتإلىالمنجنيزأكسيد

أاللأكسجين.ا

عملكيميائيانالأكسحيناكتشف.تاريخيةنبذة

وجوزيفالسويديشيلكارلهما،حدةعلىكل

،مختبرهفيشيل،مدوناتفيوجاء.الإنجليزيبريستلي

عشرالثامنأغرنامنالسبعينياتفيالأكسجينحضرأنه

أجوتامحيومانتراتذأ-كفيبما،عديدةمركباتبتسخين

عامكطإلاتمشرأآشي!طتجاربل!ش.الزئبقيكوأكسيد

شقد.أم777عامنتائجهأيضابريستليونشر.أم777

صسيدأبتسخينللأكسجينتحضيرهطريقةوصف

.أم774عامالزئبقيك

كماالنار،هواءأسمالأكسجينعلىضحيلأطلق

عليهوأطلق.للهبالنازعالهواءبريستليسماه

فىالأكسجينا!عملافوازيهأنطوانالفرنسيالكيميائي

وجدفقدمنئالحمض.الكلمةوتعنيأم،777عام

حموضمنجزءهوالأكسجينأنوآخرونلافوازييه

لتحضيريلزمالأكسجينأنخطألافوازيهوعل!.عديدة

)تعنيلايمه3اليونانيةالكلماتودمج.الحموضجميع

كلمةلتش!صلينتى()تعنياءولهول!أ!حمض(اوحاد

أكسجين.

!سد-الأا

ل!كسيدا

نوكسياالأا

المودموعةفىملةذاتمقالات

الأورولى

المولاذيدالحد

ئيالكيحيااحمصرا

ئلكساءلهواا

اللحامالأسيتيلين،ان!ر:الأسيتدليئي.الأكسجين

العار(.لرلحام

ات)ا!تخداالأكسجينانظر:.السائلالأكسجين

السائل.الهواءللأكسح!!(،أحرى

بعضالمادةفقدانإلىيؤديحصيميائيتفاعاالأكسدة

.ال!ل!ضرونات

يطلقكانمرة،أولالمصطلحهذااستعملعندما

معالمادةفيهاتتحدكيميائيةعمليةأيةعلى

مصطبالكيميائيينبعضفسروهكذا.الأكسجين

بعضفيالأكمسدةأناكتشافهمقبلالأكسدة

دونتتمأنيمكنالنوعهذامنالكيميائيةاضفاعلاتا

الأكسجين.وجود

لابد،الأكسدةعمليةأثناءتطلقالتىوالإل!ضرونات

الأكسدةعمليةفإنوبذلك،أخرىمادةتكتسبهاأن

يسمىاخركيميائيبتفاعلمصحولةعادةت!صن

خلالهمنالمادةت!ضسبالذيوهو،الاختزال

.أخرىإل!ضرونات

عمليةأحياناال!لكتروناتتبادلعمليةعلىويطلةط

.الاختزالانظر:.والاختزالالأكسدة

تسخينطريقعنالأكسدةعمليةتوضيحولالإمكان

تفقدأنالعمليةهذهفييحدثمعا.والكبريتالحديد

إلىتتحولثمومنإلكترونين،3حمتعادلةحديدذرةكل

3(.ع)+2الحديدأيون

بالويقةالحديدلأكسدةأش!جميائيةاأهعادلةات!صتص

أية:أستاا

س!3-س!23++2-ح

خلالالمتولدةالإلكتروناتالكبريتذراتوتلتقط

)3(،الكبريتيدأيوناتذلكعنوينتج،الأكسدةعملية

الكيميائيالمركبلتكونالحديدأيوناتمعتتحدالتي

3.ح3الحديدكبريتيد

بمفهومهاللأكسدةمعروفمثالالحديدوصدأ

رطبجوفيبالأكسجينالحديديتحدإذ،القديم

الصدأ.ويتكون

أكاسيدمثلالهواءملوثاتتكونهوالآخروالمثال

أكالمميدتتكون.الكبريتوأكاسيدالنيتروجين

فيمإلنيتروجين،الأكسجينيمتزجعمدماالنيتروجين

تتكونفإنهاالكبريقاكالمسيدأما.السيارةمحرك

حرقأفرانفيالكبريتمعالأكسجينيتفاعلعندما

الفحم.

جسمداخلأيضاهذهالأكسدةعمليةوتحدث

الأكسجينمعالطعامجزيئاتتتفاعلعندماالإنسان

أكسيدثانىببطءلتنتج؟الأنفطريقعنالمستنشهت

أيضاالسريعةالاكسدةأمثلةومن.والطاقةوالماءالكربون
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.الإلكتروناتالمادةتفقدعدماتحدثالكهروكيميائيةالأكسدة

المركرالنحاسكبريتاتمحلولفيحديديامسمارانغ!سفعحدما

كلوتفقدتتأكسد.المس!ارفيالموجودةالحديددراتفإد)أعلاه(

وتلتقط.السائلفىحديدأيولاتوتصبحالإلكتروناتمناثنينذرة

دراتإلىوتتحول،الممبعثةالإلكتروناتالسائلفيالنحاسأيونات

المسمار.تغطينحاس

بمادةالأكسجينيتحدعسدماتحدثبالأكسجينالأكسدةعملية

الكربونمعبسرعةالأكسجينتححد)أعلاه(الغازشعلةففي.أخرى

أكسيدثانىوينئكاز،الميثانغازفىالموجودينوالهيدروحين

معالحديديتحد)أسفل(الحديدصدأعمليةو!يالماء.وبحارالكرلون

الصدأ.مكونالبطءوالماءالأكسجين

الوقودأنواعمنوغيرهالطيعيالغازتراقا-عملية

.الأحفوري

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لصدأاقحترالاا

الغذاءالداتيالاشتعال

لنارالأكسيدا

كللتآا

مقاطعةفيتقع،محلىحكمذاتمدينةأكسفوهـد

901!...سكانهاعدديبلغإنجلترا،فيأكسفور:

أقدممنتعتبرالتيأكسفوردجامعةمقروالمديئ،

نهريعلىأكسفوردمدينةوتقعأوروبا.فيالث!افيةالمعاهد

وتقع.لندنغربيشمالكم08بعدعلىوالتايمز،شيرويل

ومصايخع،المضغوطالفولاذمعاملالمدينةضوا-حيعلى

.السيارات

أشمموليان،متحفأكسفوردفيالشهيرةاإحالمومن

فيالمهمةالأبنيةومن.النباتاتوحدائق،ليانبوإومكتبة

وهو،الشلدونيانومسرحكاميرا،رادكليفالمدينةهذه

الرسمية.الجامعةاحتفالاتمختلففيهتقامالذيالمبنى

شاير.أكسفوردأجضئا:انظر

فىأكسفوردجامعةأنشئت.معةبد،أكسفور

بريطانيافيجامعةأقدموهي،الميلاديعشرالثانيبالقرن

شمالكم08وتبعدبإنجلترا،أكسفوردهـدينةفيوتقع

طالب..00013منأكثرطلابهاويبابمدد.لندنغربي

ألسستها.خاصةقاعاتوخمسكلية35مقوتتألف

53ادمجموعمنكليتانهناك.مختلفةداينيةجماعات

وسومرهيلدا،سانتكليةوهماللنساء،مخصصتانكلية

هذهومن.معاوالرجالللنساءفهيالكلياتباويأما.فيل

وجيس،تشرلق،وكرايستأوسولز،كليةالكليات

،جونوسانتونفيلد،ومودلن،،هولجريتماروسانت

ينيتي.ترو

عنومستقلةمتضامنةهيئةالكلياتهذهمن!محةكل

ومعظم.الكليةوأعضاءالخاصرئيسهايرهاو!لى،الجامعة

اسمعليهميطلقالتدريسهيئةمنالأ!!ماءهؤلاء

أساتذةأوأساتذةإمافهمالأعضاءباقيأما،المرشدين

بأبنيتهاكليةكلوتهتم.محاضرونوإمامساعدور،

الطلابوتقبلوتختارأعضاءها،وتنتخب!وممتلكاتها

المكتباتبعضالجامعةتوفربها.الالتحاقيودونالذين

الطلبةتثقيفتوليولكنها،الأخرىوالمرافقوالختبراتأ

وأساسيا.أوليااهتماماالعامةنهمشؤأورعاية
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تتكونأكسفوردجامعة

مستقلة.!!لإتعدةمى

الكلياتهذهأشهرمن

تمتمريقكرايمستكلية

أدشئت(.اليمين)إلى

التدكاريةالحديقة

مقدمةفيالموضحة

.ام126عامالصورة

المعماريالمهندسوصمم

عامري!كريستوفر

المحتحهورالمرخأم068

ي!يبدوالديتاور()توم

مؤخرةوفي.الصورةيسار

كاتدرائيةترىالصورة

.تشرشكرايمست

يشرفمرشدلهالجامعةفيطالبأي.التعليميالبرنامج

وهيالشخمية.اللقاءاتخلالمنالتعليي،برنامجهعلى

مرشسدهما،معاثنينأوأبلطاأسبوعيةاجتماعاتعنعبارة

الحصولاجلمناخرينبمدرسينال!جتماعالطلابوبامكان

تخصصه!.مجاللخصتعليماتعلى

يلقيهامحاضراتحضورأيضا،الطهلابوبإمكان

أساسعلىالمحاضراتأطلاباويختار.الجامعةمدرسعو

مرشديهم.نصيحةأساسوعلى،الخاصةاهتماماتهما

منوليس،الجامعةقبلمن-عادة-الشهاداتتمنح

وأالآدابفىدرحةأولعلىويطلق.الممفردةالكلياتقبل

وتمئجامعة.الشرفبرتبةالادابل!صالوريوساسماأحلوما

فىوشعهاداتودبلوماتأعلىعلميةدرجاتأكسفورد

مختلفة.موضوعات

الكومنولثلطهلبةالدرامسيةرودسبرناممنحةيوفر

أكسفوردجامعةفيل!دراسةالفرصةالمتحدةوالولايات

.رودسمنحةانظر:.الأقلعلىعام!تلمدة

منذتدريجياأكسفوردجامعةتطورت.تاريخيةنبذة

منتتكونكانتحيث،الميلاديعشرالثانيالقرن

انقطاعوساعدأكسفورد.مدينةفيالمدارسمنمجموعة

تطويرعلىأم671عاموفرنساإنجلترالينالعلاقات

الطلبةذهابدونالبلدينبينالخلافحالحيث،الجامعة

إلىمنهمالعديدفذهب،بارلسجامعةفيللدراسةالإنجليز

اعترافأولعلىالجامعةحصلتأكسفورد.جامعة

.أم421عامبهارسمي

)يونيفر!ميتيأكسفوردحامعةكلياتأقدمتاريخيعود

وتأسست.الميلاديعشرالثالثالقرنإليومرتون(وباليول

أما.أخرىكليةعشرةاثنتاأم555و0013عاميبين

عشرالتاسعالقرنأواخرفيفتأسمستللسساءالكلياتأولى

.ام012عامحتىلهندرجاتتمئالجامعةولم،الميلادي

أوروبا.،بودليانمكتبةبمالعمارة:أيضاانظر

علىأكسفوردحركةاسميطلةط.!حركةأعسفورد،

فيالرسميةالدولةكنيسةوهىإنجلترا،!ضيسةإحياءع!لية

عامأكسفوردفيهذهال!ضيسةإحياءعمليةوبدأتإنجلترا.

.أم833

واعظةخطةأم(866-)2917كيبليجونألقى

تهددالتيالخاطرللناسيوضحأنوحاول،اللهجةشديدة

اكتراثهم.وعدمجهلهمانتيجةالكنيسة

جونوهماأيضاأكسفوردحركةإلىقائدانوانضم

واشتغل.ام0018882بيوزيوإدواردنيومانهري

نأآملين،والكتابةلالوعظسخواتلعدةالقائدانهذان

بل،بشريةمؤسسةمجردليعستأممنيسةابأنالناسيقنعوا

قبلمنمعينوكهنوتمقدسةوأسرارامتيازاتلها

مرتبطاالفرديبقىأنالعهودأنواعأسمىمنوأن،المسيح

بالكنيسة.

المقالاتمنسلسلةأكسفوردحركةزعماءوكتب

وأدتأضاس،امنالعديدقرأها،للزمندييةنبذةبعنوان

عامفيكتبنيومانولكنوانتشارها.الحركةنموإلى

إلىأدىمماحتما،كاثوليكيةكانت،دينيةمقالةأم184

الإنجيليين.القساوسةقبلمنوإدانتهامعارضتها

الكنيسةإلىنيومانانضمأم،845عاموفي

.كاردينالبرتبةذلكبعدوعين،الرومانيةالكاثوليكية



457يرشاكسفوردأ

حركةفيالعملبيوزيوإدواردكيبليجونواصل

عامفيونشر.بعدهمجددزعماءتبناهثمأكسفورد،

جور،تشارلزكتبهالعالمنوربعنوانمهمكتابأم988

هذأأثاروقدلأكسفورد.قسابعدفيماأصبحالذي

الإنجيلية.الطائفةصفوففياضطرائاالكتاب

الإنجيلي.العالمعلىكبيرتأثيرأكسفوردلحركةكان

وليس،مقدسةجمعيةالكنيسةبأنالاعتقادأحيتفقد

منصبعلىالحركةهذهوأضفتعليها.سملطةللدولة

للتقاليدأهميةوأضافتأكبر.أهميةالكنيسةراعي

منالفقراءبينالكنيسةنشاطووسعت،المقدسةوالاسرار

الحركةهذهفإن،عاموبوجه.الكبيرةالمدنفىالناس

قوتهمعلىأدقنظرةليلقوا،والعلمانيينالكنيسةأيقظت

جبهم.ووا

إنجلترا.كنيسة:أيضاانظر

إتجرا،جنوبىوسطفيتقعمقاطعةأكسفوردشاير

خمسالمقاطعةتضمأكسفورد.مدينةالإداريمركزها

.محافظات

تشتهرولكنها،زراعيةمقاطعةشايراكسفوردتعتبر

مناظرهاوبجمال،التاريخيةوبمبانيها،العريقةبجامعتها

سكانهاعددويبلغ2كم2و061المقاطعةمساحة.الطبيعية

نسمة..008553حوالي

فيبصماتهالتاريخماقبلإنسانترك.تاريخيةنبذة

فيحاليابقاياهاتوجدحجريةحلقاتشكلعلىالمقاطعة

وسانتونبارتن،إستيبل،إينستون،رولرايت:منكل

الذيإيكنيلدطريقالمقاطعةفىيوجدكذلك.هاركورت

البريطانية.الجزرفيالطرقأقدمأحديعتبر

نهاياتفيشهدتأنهاكماالمقاطعةالرومانيوناحتل

السكسونية.الممالكحروببعضالميلاديالثاكلنالقرن

التاسعالقرنفيالدنماركيونغزاهافقدذإكبجانب

.الميلادي

بهاتشتهرالتيأكسفورد،جامعةإنشاءريخقيعود

التيوالمديخة.الميلاديعشرالثانيالقرنإلى،المقاطعة

الحربفترةفيمركزاأصبحتالجامعةهذهإليهـاتنتمي

البرلمانيينقواتبينالصراعاتبعضوخمهدت،الأهلية

سيين.الم!وقوات

والسياسيينالكتابكبارمنعددبا!غاطعةولد

ونستونالسيرالمعروفالسياسىبينهممنالبريطانيين

جرين.جراهاملكاتبوتشرتشل

هي:طبيعيةأقاليمثلاثةالمقاطعةتضم.الطبيعيةالبيئة

المرتفعات-2.الغربيةالشماليةاستفعات-أ

،هورسوالهوايتيكسفوردوادي-3.المثسقيةالجنوبية

المقاطعة.أنهارأهمهوالتيمزونهر

الشهريةالحرارةمتوسطوشراوح،معتدلأغاطعة19مناخ

إلىيصلللأمطارالسنويالمتوسط.م9/51و54بين

.م076

منتجاتها:وأهمبالزراعةالمقاطعةتشتصيماد.الاف

أفضلفيهايوجدكذلك.والقمح،الشوفان،الشعير،

المقاطعة.منالشرقيالجزءفيخاصةالماشيةتربيةمزارع

فيالصناعيةالنشاطاتأكبرالسياراتء!ناعةتمثل

أكسفورد.مديخةقربكاولىضاحيةفيتتركزأ،المقاطعة

إنجلترا،فيالسياحيةالمناطقأهمإحدىالمقاطعةتعتبر

أنحاءبكل،حديديةسككوخطوطسريعةقطموتربطها

مدينةفىمحلىمطارفيهايوجد!ذلكالقطر.

الجميلةاكسفوردمباني

معماريةأنماطذات

أعدادايجذبممامتعددة

وتمتاز.السياحم!كبيرة

ببساتيرأيضاالمدينة

لطيفةوممراتواسعة

النص.ضفتيعلىللمشاة
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مدينتيتصلمائيةقناةفيهاتوجدكما،لينجتونكيلى

وبرمنجهامأكسفورد

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

لهر،يمزاضااكسفوردأ

هامحرا،حرينمعةحا،كسفوردأ

فيمحديةإدارةمنطقةالجنوبيةأكسفوردشاير

0090013سكانهاعددسانجلترا.أكسفوردشايرإقليم

وبلدةتيمز،تيمز،أودهينفي،ثوتديدمدنتضمنسمة

والنجفورد.

بشكلوسكنيةزراعيةمنطقةالريفيةالمنطهقةهذهتعتبر

ديدكوتفيالخفيفةأصناعاتابعضتوجد.رئيسي

والفواكهالبطاطسبزراعةالمزارعونيقوموالنجفورد.

بسباقهيسلىبلدةفيهاتشتهر.السوقومايحتاجه

أكسفوردشاير.انظر:.ريجاتاالمسمىالسنويالتجديف

محديةح!صمةذاتمنطقةالغربيةأكسفوردشاير

نحوس!صانهاعدديبلغ.بانجلتراإكسفوردشاير،في

:تعد،هـيتنيبمديمةالإداريويممركزهانسمة.00788

وتشمل.الريفيةالمناطهتفيالمهمةالحرفمنالزراعة

،تورتونوتشيبنج،ممتوكوودمنها،أخرىمدناالمقاطعة

وينتيمدينةوتشتهر.التقليديةالصناعاتفيالمدنوتعمل

بصناعةفتشتهرستوكوودمدينةأما،البطاطينبصناعة

بالقرببلنهيمقصرالاستمتاعمناطقأهمومن.القفازات

قواتوتملك.مارلمدينةدوقاتموطنوودستوكمن

برايزنورتون.فيلهاقاعدةالملكيةالطيران

أكسفوردشاير.:أيضانظرا

الشمالي،ديفونشاطئعلىتلالمنطقةإكسمور

الشرقيالجانببدايةمنوتمتدإنجلترا.فيوسومرست

علىنقطةوأعلى.رواتشيتجوبيإلىلفراكومب

.م052ارتفاعهايبلغالتيبيكوندنكريهيإكسمور

المناطقفيالأكسنترطائريعيقطائر.الأكسئتر،

أقربرقيقمنقارذوطائروهووأوروبا.اسيالقارتيالمعتدلة

منريشهيتكون.الدرسةانظر:.الدرسعةطائرأقربائه

الانتشاركثيرالألبيكسنترالأيعدوالغبراء.البنيةالألوان

ويصنعالشجر،قممافوقعالياالحضانةموسمافيويعيش

.صخريتصدعفيإياهمخبئا،كوبشكلفيعشا

الدنوكأوالحاحزوالعصفورالحاجزذوالأكسنتريعيمق

شجي،تغريدللأكسنتر.الشجيراتوسياجالحدائقفي

والفاكهة.والبذورالحشراتيأكلوهو

الحوي(.الغ!د)تركيبالهواءان!:.الإكسوص

يعرففيماإفريقيا،شرقيفيالقويةالممالكمنأكسوم

فيوتقع،بأكسومأيضاعاصمتهاتعرفبإثيوبيا.الان

إثيوبيا.فيالحاليةأكسوممدينةموقعلفس

وبلغت.م05عامنحوفيأهميتهاالمملكةاستمدت

ولايملك.الميلاديينوالسابعالرالغالقرنبينقوتهاأوج

.أكسومنشأةبدايةحولمؤكدةمعلوماتالعلماء

أدولمينائهاإلىأكسوموقوةتراءفياغضلايعود

تجاريامركزاالميناءهذاكانفقدحمربمالأأجحراعلىأ!اقعا

لهذايردوكان.بمصوعالآنيعرفممابالقربيقععالميا

والأجزاءكوشمنالخاموالموادوالعاجالذهبالميناء

إفريقيا.قلبمنالأضى

واليونانمصرتجارمعالسلعهذهفيالاتجارويتما

منتجاتوكانت.وسيلانوالهندفارسوبلادوروما

العربيوالصمغالتوابلعلىتشتملالتجاريةأكسوم

والغراء.والأدويةالحلوياتصناعةفييدخلالذي

الواقعةالأخرىالممالكقوتها،أوجفي،أكسوموغزت

ملوكشيدكما،الأزرقالنيلوعلىالأحمر،أسحراعلى

الجرانيت،منالمصنوعةأضصبوارالقصورالحصونأكسوم

الرالغالقرنفيإيزاناالملكهزم.لالفحامةكلهاتتميزالتي

م004سنةحواليفيأكسوممملكة

كالتالحريط!،ليالداكنالرمادياطولىلاالرصحةأكسوممملكة

السودانمنوأجراءإثيوبياوشمالإرترياالانتعطيهاانتىالأرضتحتل

سيطرتم035عامكوشمملكةحارتهاعلىاشصارهافمعد.وحيموتي

وقدوآسيا.أوروباإلىالمؤديةوالبحريةالمريةالطرقع!أكسوم

السوداء.لالخطوطللدولالحاليةالحدودوصحت

!حميسض،+ساغحرأ

تم!ءكاحطد7أللولاإلىس-كهـ!لةفارس

كا3-لةءص/ت!ء7ع!

كاممفهـر،3،كالأ*

3ص"--دثا-/ف،ص-خد--ررك!ررررلا

ص-أء3حىيكالىاد!ع!بيه!3لا!7!ص!!ك!الصحرإءو!حلأ

و33؟7-1كا!؟-كادصء(لمذلنة)امملآالمعربية

--3كا-كا(*ج

!كاد"-المحمحبرأءثلأ؟لأمكة

/دعكاكاكاسحائئويلهألم-لا

!ء33!-3ءعء3ءوكا3ء--ءصءطلا1لا33-"-!صط!---"

ى3عكاءحء336عءكا/ى-/\ء!لم-،!!-صبرلاصسءأ

4يح3/-ح!!013-اص7

كاا3دررمحم،!3يهم-!ءىكاد123ضءبلا!عثن-ىص-!ء1ثر

لأكأكاكا؟حص3لأء-ءا-جر؟--.عوحمر-

3ءالزبثحر3لا-دالهضبه2،لأإ

337،ح-لإنلووييةا

-جمنجاري!جم!كا!/طخ!لم"

كئهرحكاح!كا،جلأا!كركاثا!كلحلرره-لأءجلمأفص



945النيتروزأكسيد

النصرانيةجعلبأنهإيزاناواشتهرميرو.دولةالميلادي

لأكسوم.الرسميةالديانة

للجزيرةالفرسغزوعقبالانحطاطأكسومأصاب

أكسوموكانت.الميلاديالسادسالقرنأواخرفيالعربية

وضع.العربيةالجزيرةجنوبىحكمتقدالفتحهذاقبل

معالتجارةفيللاستمرارأكسومأمامالعراقيلالفرس

للبحرالشرقيوالجزءالاحمرالبحرعلىالواقعةالممالك

المتوسط.الأبيض

الفرسبلادالميلاديالسالغالقرنفي،المسلمونفتح

العربيةالجزيرةجنوبيمنالمستوطنينهجرةبذلكوأوقفوا

.أكسومإلى

العربيةالجزيرةفىبسرعةالإسلاميالدينانتشر

فيأصئالنصارىأنذلكعنونتجإفريقيا،وشمالي

حارب.نصرانيةغيربشعوبمحاطينأكسوم

المسلمينالميلاديينوالعاشرالسالغالقرنبينالأكسوميون

القوةفقدتأكسومأنورغمبهم،المحيطةوالشعوب

إثيوبيا.فيبعدفيماوازدهرتبقيتثقافتهاأنإلاوالأرض

معأل!كسجيناتحادينئمنكيميائيمركبالأعسيد

معالعناصرتتحدعندماالأكاسيدتتكونآخر.عنصر

وأالفحمفيالموجودالكربوناحتراقفمثلا.الأكسجين

أكسيدوأولح20الكربونأكسيدثانيينتج،الخشب

.للأكسدةسريعةعمليةهوفالاحتراق.ح5الكربون

عنالحيواناتخلايافيالكربونأكسيدثانييتكون

طريقعنالرئةمنويخرج،البطئةالأكسدةعمليةطريق

الزفير.

أيضا.بطيئةأكسدةعمليةالحديدصدأوعملية

3.ح302الحديديكأكسيدعلىالصدأويحتوي

هيدروكسيداتمكونةالماءبمالفلزيةالأكاسيدتتحد

فإنهاالماءمعاللافلزيةالاكا!ميدتتحدعندمابينما،قاعدية

أكسجينية.أحماضاتكون

لأنهبمخاصمةأهميةوالنتيروجينالكبريتولأكاسيد

أكسيدثانيولكن.الأحماضلإنتاجاستخدامهابالإمكان

منتنبعثعندماالهواءتلوث،النيتروجينوأكاسيدالكبريت

تدارالتيالكهربائيةالطاقةومعامل،والمصانع،السيارات

الهواءفيالموجودةمإلرطوبةشحدوهي.والزيتبالفحم

وتصل.الختلفةالنيتروجينوأحماضالكبريتوزحامضوتكون

المطرانظر.حمضيمطرهيئةعلىالأرضإلىالأحماضهذه

البرية.والحياةالنباتاتالحامضهذاويتلف.الحمفى

بمالجيريسمىماأوه،حالكالسيومأكسيدخلطوعند

عمليةفىيستخدمالذيالمطفأالجيريتكونبالماء،الحى

الجبس.عملوفيالجيربمحلولالطلاء

فهو،الزجاجصناعةفىكبيرةأهميةلهالذيالرملأما

السليكايدعىوالذيالسليكونأكسيدثانى(أنواأحد

السليكونأكسيدلثانيالأخرىالأنواعأ-من031(.)2

.والاوبالوالعقيقالكوارتز

.الأكسدةالنيتروز،أكسيد:بضاأانظر

ضاربةمترسبةمعدنيةمادةالمائيالحدددأكسيد

المتكونالحديدخاممننوعوهي،البنيللوناأللصفرة

والهيماتيتالمغوتيتمعادنمنمختلفةكمياتمن

وسيت.واللبيدوكم

التعريةوعواملالتآكلمنالمائيالحديدأكسيدينتج

وقدالحديد.علىالمحتويةالأخرىالمعادنتصسببالتى

وأ،عاديكصدأأوالصخورسطحعلىحشرةكةيوجد

يظهروقد،والمستنقعاتالبحيراتفيلزجةكترسبا!،

مصدروهوالصفراء،والتربةالصلصالفيلونيةكمادة

الطلاح!موادفييستعملأصفرمسحوقو!!المفرة

"والأصباغ

كوبافيكبيرةبكمياتالمائيالحديدأكسيديوجد

كندا.شرقىفيلبرادورحوضومنطقةفرحساوشرقي

مننوعإلىالأصلفييشيرالليمونيتأسمكان

المستنقعى.الحديدبخامالآنيعرفا-لديدرواسب

والفولاذ.الحديدأجضا:انظر

المعدنية،القصديرخاماتأهمالثصديرأكسيد

الكيميائي)الرمزالقصديرحجرباسمأحيائاويسمى

بنيلونولهخفيففلزيلمعانالقصديرولأكسيد3(.ول20

صخورعروقفيالكوارتزمععادةويوجدأسود،أو

الإنتاجربعحواليماليزياوتنتجمنها.بالقربأوالجرانيت

وإندونيسيابوليفياتعدبينماالقصدير،أكسيدمنالعالمي

أيضامهمةمصادروتايلاند)سابقا(السوفييتيوالاتحاد

المعد)،.لهذا

منقارلهالأحمر،العنقذوالغطاساممعليهتويط!

العنق.باستثناءقاتمبنىيشورمقلوب

يستخدمهرائحةولادهلونلاغازإلئيترورأكسيد

العقاقيرهذهمثلوتسمىالتخدير.!يالأطباء

لأفاللضحكبمالغازالنيتروزأكسيدويعرف2المبنجات

غيرلمسلوكاوسلوكهمالناسبعضهياجفييتسبب

النيتروزأكسيدويسبب.لهامشنشاقهمب!دسوي

وأكسيد.منهكافيةكميةاستنشاقتمإذاالإغماء

والزوالالتأثيروسريعالممتنشاقهعندلطيفالنيتروز

أكسيدمعالأكسجينالأطباءويعطي.للا!ضتعالوقابل



الإكسير046

الأكسجينمنالاستفادةلايستطيعالجسملأنالنيتروز

جزيئاته.فيالموجود

استخدامويجبضعيفمبنجالنيتروزوأكسيد

للجراحة.كاملتخديرلإحداثمنهعاليةتركيزات

دونالألميخففأنيمكنمنهالضعيفالتركيزلكن

هذاتحضيرتموقد.للوعىوفقدانحقيقيتخديرإجراء

الكيميائيبوساطةأم772عاممرةأولالأكسيد

أصبحأم844عاموفي.بريستليجوزيفالبريطاني

منأولويلزهوريسالأمريكىالأسنانطبيب

وتم،سنهخلعقبلبنفسهالغازاستنشقوقد.استخدمه

شائعالنيتروزوأصئمبئأكسيد.ألمدونالسنخلع

اغرنا!متينياتخلالالأ!سنانطبفيالاممتعمال

.الميلاديعشرالتاسع

وأاننيتروح!تأكسيدأولأيضئاالنيتروزأكسيدويسمى

د!.02الكيميائيةوصيغته،النيتروجينثنائيأكسيدأول

الأيروسولمنتجاتدبفيكقوةالصناعةفيويستخدم

لتحديدتتبعيكغازيستخدمكما(.الجوي)الهباء

.والفراغالضغطخطوطفيالترسبات

؟همفريلسيرا،ديفى،الجويالهباء:أيضاانظر

جوزيف.،بريستلى

يستخدم،محلىكحولىطبيمستحفمرالإكسير

الوسطىالعصوركي!يائيوأطلقالمر.الأدويةطعملإخفاء

اطعادنتحولأنهايزع!أسطوريةمادةعلىالإكسيراسم

.الحياةوتطيلاصشباباوتعيد،ثمينةمعادنإلىالرخيصة

نموتنظمالهورموناتمنمجموعةاسمالئياتأكسدن

والأوراقوالأجنةالبرأعمنموفيممببوهي.النباتات

مختلفنموينظمالذيهووالأكسين.السوقوأطراف

اتجاهعنمسؤولةالأكسينوهورمونات.النباتأعضاء

أحدعلىالضوءيسقطفعندماالضوء.نحوالنباتات

الضوء،عنالأكسينهورموناتتبتعدالنباتساقجوانب

تمركزويؤدي.العساقمنالظليلالجزءفىوتتجمع

الخلايانموإلىالمضاءغيرالجزءفيالاكسينهورمونات

يجعلوهذا.الساقمنالظليلالجزءعلىأسرعبصورة

الضوء.صوبتدريجياينثنيالساق

استعمالاتالأكسينمنالتجاريةللمستحضرات

تتشكللكيالجذورتتطلبهالذيالوقتتقصرفهي.كثيرة

وتوقف،ملقحةعيروتنئثمارا،النباتشتلاتعلى

البطاطاعلىالبراعمنمووتمنعوالثمار،الأوراقتساقط

الخزونين.والبصل

.الانتحاءلنمو،ا،الجبرلين،لهورمونا:أيضانظرا

الثديماتجموعةمنواحطأياسمالحشراتاعل

.بالحشراتأساسايتغذىالذيالخلد،مثل،الصغيرة

أستراليا.عداماالعالمأرجاءكلفىوتوجد

السولنودون،الزبابة،الخلد،القنفذ:أيضاانظر

.ريلفأا

أملسجسمذاتالمائيةالطيورمننوعالسمكاكل

قصيرذيلكذلكولديهاوالغط!السباحةعلىيساعدها

الكبيرالبطمثليبدوأنهحتىالإوزكأقداممكففوقدم

المدببمنقارهالطائرهذاويستخدمالماء.فوقيبدوعندما

اسمعليهايطلقالأحيانبعضوفي.السمكصيدفى

العميقة.المياهفىتصيدأنتستطيعحيث،الغطاسةالطيور

فيتسكنوجميعهاالسمكآكلمنأحناسأربعةزهناك

ويوجد.الشمالىالأرضيةالكرةنصفمناصشمالياالجزء

الشمالىالغطاساسمعليهويطلق!الشائعالسمكاكل

التيوالأنهارالمنعزلةالبحيراتحولالصيففى،العظيم

القطبدائرةوحتىالمتحدةالولاياتشمالىمنتمتد

أسودظهرهوري!قوجناحاهلممم4هحواليوطوله.الشمالي

باللونفتتميزوالرقبةالرأسري!قأمابيضاء.بقعوبه،اللون

الأبيض،باللونمخططةوالرقبة،اللامعوألاسودالأخضر

دفعمماالليلفىالماءفوقيرنصدىلهالغريبوصياحه

اكلويشبه.بهالخبولالشخصتشبيهإلىاصشعوبابعض

أكبرولكنهالشائعالسمكآكلالأصفرالمنقارذوالسمك

فقط.البعيدالشمالويعي!فىحجما

إلىيميلبنفسجىعنقفلديهالقطبيالسمكاكلأما

الأحمر.العنقذوالسمكاكلأيفئاوهناكالسواد.

منتتألفالأرضطيورمنعائلةاسبمالعسلاكل

وغينياأستراليافىالعسلآكلةاغلبوتعيمش.نوعا071

بعفوفيهاوايفيأيضابعضهايوجدكما،الجديدة

إفريقياجنوبفيويعيع!.الهادئالمحيطفيالأخرىالجزر

السكر.طيورعليهمايطلقالعسلآكلةالطيورمننوعان

محظالشكلأنبوبيطويللسانالعسلولاكل

آكلوينقلالزهور.منالرحيقمصفييساعدهالجانبين

الرحيق.عنبحثهأثناءآخرإلىنباتمناللقاحالعسل

اللبيةالثمارأيضاالطيورهذهوتأكل.اللقاحانظر:

أدممرع.للرحيقهضمهاأنإلا،والحشراتوالفاكهة

الطيرانعنوالعجزبالسكرالسملآكليصابوأحيانا

الموبسببكحولإلىوتحوكهالرحيقلتخمرنتيجة

الشمس.وضوء

علىالرماديإلىالمائلالبنيأوالأخضراللونويغلب

بيضاءأوصفراءعلاماتوجودمعالعسلاكلةأطيورا



461البشرلحومآكل

الشحرزهوربرحيقالتغذيعادةمنالاسمهداأكتمسبالعسلاحمل

والثماروالعنكبوتالديدانأيضاالطيورهذهوتأكل.والشجيرات

.أحرىوفواكهاللبية

ءسم،.إلى01مابينطولهاويتراوحرؤوسها.على

تبنيحيثالغاباتفيمستعمراتفىأغلبهاويعيم!

.والشجيراتالشجرفيالفنجانشكلعلىأعشاشها

وتحتضن.الواحدةالمرةفىأربعإلىبيضةمنالأنثىوتضع

صغارهما.إطعامفييشاركهاالذكرولكنالبيضوحدها

لكن،جميلبصوتتغردالعسلآكلاتأنواعوبعض

مزعجة.أصواتايطلقأغلبها

العسلآكلةالطيورأنواعمعظمتقريجاانقرضتوقد

أحضرفقد.البيضامشوطنهاأنبعدهاوايجزرمن

الطيور،هذهتقتلحيواناتمعهموالبريطانيونالأمريكيون

العسل.آكلةالطورعددنقصإلىالغاباتتدميرأدىكما

منذأما.أنواعخمسةهاوايفييعيمقكانوقديما

بهايوجدلافأصبحالعشرينالقرنمنالثمانينياتمنتصف

واحد.نوعمنواحدطائرسوى

العسل.غريرالغريربمانظر:.الرالل،العسلآكل

وتسمى،النباتاتعلىيعيشحيوانأيالعشباكل

التيوالحيواناتاللواحم،اللحومتأكلالتيالحيوانات

انظر:.بالقوارت(واللحوم)العشبمعاالاثنينتأكل

اللاحم.،القارت

فبعضها.العشباكلةالحيواناتمنالعديدوتوجد

مثلوبعضها،الحشيشتأكلوالجيادوالإبلالماشيأ،مثل

الأرضدودةوتعتبرالبذور.تأكلالطيورمنعديدةأنوأع

الميتة.النباتاتتأكلالتيالعشبآكلةالحبواناتبينمن

.الثدييات؟اللاحم:أدنهاانظر

،الثديياتبمالعشباكلبمالأسماكانظر:اللرم.آكل

اللاحم.

اللحومأكلعلىاعتادشخصالبشرلصوماعل

أجزاءكلفيمجتمعاتأوأفراداالتاريخءرف.الادمية

الاثارعلماءوجدوقدالبشر.لحميأكلونواكاالعالم

0005إلىتاريخهايرجعالفعلةهذهارتكابعلىدلائل

التيالقبائلبينإلاتمارسلاالعادةهذهفإن،الآنأما.عام

المحيطوجزروأسياإفريقيافيمعزولةاماكنفيتعيش

.الهادئ

عندماالبشرلحومأكلالناسبعضيمارسوقد

طائرةتحطموبعد،م7291عامففي.!رزلكيضطرون

الحادثمنالناجونأكلالأنديز،جبالىىركاب

أرواحهم.على-غاظازملاءهم

القرونعبرالبشر،لحمأكلحالاتمعظموكانصث

التقليدية.العاداتأوالدينيةبالمعتقداتتبطةممالماضية

لحومأكلعلىيركزونكانواالبشرلحومدلميآومعظم

فكان.خاصةأهميةعليهايسبغونالجسممنمعينة

صفاتللقلبأنيعتقدون،المثالسبيلشكلى،بعضهم

قلوبيأكلونولذلك،والحك!ةالشجاعةص!لحميدة

القديمةالغالسكانوكان.الصفاتبهذهليت!شلواالموتى

أجزاءبعضأكلأنيعتقدونبفرنسا(ألانتعرؤ!)التي

الختلفة.الأمراضمنيشفيشضسكآخرجسم

منالموتىأجسابمأجزاءبعضيأكلونالبعضكان

فيالاصليونالسكانوكان،لهموتكريمااص!راماأقاربهم

توثيقإلىتؤديالعادةهذهممارسةأنب!تقدونأستراليا

بعضوكانت.العائلةمنوالأمواتالأحياءبينالصلات

يعيدذلكبأنظناموتهمبعدأطفالهنجثثيأكانالنساء

الحمل.فترةخلاللأجنتهنبذلنهاالتىالقوةإليهن

أعدائهاجثثأكلأنتعتقدالمجتمعاتبعضكانت

.الانتقاموراءالسعيمن2الأعدامنالموتىأرواحتمنع

جثثيطهوننيوزيلندا،فيالمواريقبيلةأفرأدوكان

كماواحتقارهمإذلالهمفيإمعاناويأكلونها،أعدائهم

نأتعتقدإفريقياجنوبىفيالقبائلبعضا!انتو.يطون

القبيلةأفرادعلىيضفيقتلهمبعدأعدائهاجشث!أكل

وا!ةالشجاعة

ج!3،!37-!!بر*يرش

!!
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هـيلعق.طوبوحرطوماست!طاديأ!وسأسشميرالعملاقالنملأكل

اللر!.اطويلال!لهالحيوالىهدا

أساساتتغذى،الثديياتمنلمجموعةاسمالئملاعل

رتبةحيواناتعلىعادةالمصطلحويطلوت.والأرضةلالنمل

وقنافذالأرض!خنازيرمثلحيواناتأيضاوتسمىالأدرد.ا

الممل.بآكلاتأضملا

اكلهواتأ!درداوارتبةمننم!آكلوأشهروأحصبر

صلىآيعيق.النملدبأيضاويدعىالعملاقالنمل

أحسهوأ!واأصبةاشإ،ممتوائيةاأمخاباتافيالعملاتالنمل

رأسوللحيوان.والوسطىالجنوبيةأمريكافيالعشبية

.أسنانأ!ديهوأجس،رفيعطويلوخطمالشك!!أنبوبي

مأ8،منأكثرإشىالعملاقةأضملاآكلاتبعفروتنمو

آكلاتوتزن.سم75طولهذيلذلكفيبماطولأ،

العملالىالخملآكلوضحعر.كجم34علىيربوماالنمل

وأصبح.ذيلهعلىكثةكتلةيكونومتقصف،خشن

المستوطنينتقدممعالوجودنادرالعملاقالنملآكل

عيشه.أماكنداخ!ط

أضملاأعشاشدحفرطعامهعلىالنملآكلويحصل

طوأسهيملغأسذيا،أعزخاسسانهيدفعث!.أغويةاالأماميةأجهبمخا

آكلاتإطعاميتم.اخم!!اويلعة!الحارحإلى،سم03منأكثر

واللحم.والبيضلالحليبالحيوانحدائقفيالموجودةالنم!!

الطمندوة،أيضاويسمى،المطوقالنملأكل!حط

وهو.والو!عطىالحنوبيةلأمريكاالامشوائيةالغاباتفي

وأثناء.الأرضةارالنملديصماأحيثالأشجار،اعلىيعيش

الفروعحولأطويلاذيلهالمطولىالنملآكليلف!أكله

ذللثفيبماطولا،أ!مم02إلىيسمووهو.يسقطلاحتى

6!مم.0طولهالبالغذيله

البنجولين.بمالنملقنفذ،الأردفارك:أيضاانظر

العربيةالبلادفيالشعبيةالأكلات

المجتمعاتبهااشتهرتالأطعمةمنألواعوالإسلاملة

الشعوبمنكثيرعلىالتعرفقيمكن.والإسلاميةالعربية

الاخرعنبلدكلويختلفأصشعبية،اأكلاتهاخلالمن

والحالةالطبيعيةوالبيئةوالتقاليدالمعتقداتباختلا!

وتعددت،الطبخطرقولطورت.والثقافيةالاجتماعية

،والحضاراتالشعوبتطهورمعوالمذاقاتالنكهات

،الشعوببقيةعنيميزهخاصثلذوشعبحس!!واختص

الشعوبحالةمعرفةيمكنناثممنر.تراثهمنجزءاويش!صل

عنتميزهاالتيالأطباقاخلالمنايعيشيشمستواها

غيرها.

الشعبيةالأكلاتأشهر

الكبسةتعد(.السعوديةالعربية)المم!صة.اللحمكبسة

اختلافمع،المملكةأنحاءجميعفيأصشعبيةاالأكلةا

إعدادها.طرقفيطفيف

مائه،منويصفىجيدا،اللحميغسلاعدادها.طريقة

،المفرومالبصلعليهاويوضعالنار،علىالزبدةتوضعث!ا

ذلككلويقلباللحمإليهيضافث!ايصفر،حتىويقلب

النارعلىيتركثمالماء،أصهإيضافو؟أطحمايحمرحتى

ثما،ارغبةحعسبوالملحالمهاراتأجهإتضاف.ينفتىحتى

تفرم.ينضجحتىهادئةنارعلىيتركرالأرزاأجهإيضاص

ذهبيةتصبحأنإلىالزيتفيوتحمرناعماضفابصلة

وضكوالبهاراتالطماطمصلصةإليهايضافتم،اللون

ثمالمعد،الصحنفىالأرزيوضعماؤها.يجفحتى

المحمرباللوزويزين،واللحمالطهماطمخلطةعليهتوضع

لزبيب.وا

دولبينتوجدالخلئالعربى()منطقة.السمكمطبق

يعدالتيالويقةفيطفيفةاختلافاتالعربيالخليجممطقة

فيه.المستعملةالأسماكأنواعفيوكذلك،المطبقبها

حليحية.شعبيةأكلةالسمكمطبق
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أكلةباللمالكبسة

سعودية.شعبية

نوعهحسبويجهز،السمكينظفإعدادها.طريقة

شرمعسمنبدونبصلةتحمر.ماؤهويحفظويسلق

وبعدالقدر.قاعفيتلتصقبدأتكلماالماء،منجداقليل

)الليمونواللوميالخليجيالبهارإليهايضافتحمرأن

لمدةيقلبالحشو،تسمىوهذهسمن.وملعقة(،المجفف

ثم،غسلهبعدالأرزيحمرآخر.إناءفيويرفع،دقيقة

نارعلىشركثم،يغطيهحتىالحارالسمكماءإليهيضاف

والبهاربالدقيقالمسلوقالسمكيرش!.ينضجحتىهادئة

الوجهوئغطى،التقديمصحنفيالأرزيسكب.ويقلى

الطبق.منتصففيالسمكويوضعبالحشو،

جمئأنحاءفيمشهورةأكلة()الأردن.المنسف

مجفف.رائبلبنوهوالإقطعلىأساساتعتمد،الأردن

المقطعالخروفلحممنمقداريؤخذإعدادها.طريقة

الأسودالفلفلإليهمضافماءفيويسلق،كبيرةقطعا

مع،اللحمينضجحتىالنارعلىويترك،والملحوالبصل

جزءيؤخذايلأثناءهذهوفي.ظهرتكلماالزبدةنزعمراعاة

ويخلط،ساعات-46منالماءفيالمنقوعاللإقطمنمناسب

حتىويقلبالنارعلىيوضع.الرائباللبنمثليصيرحتى

ثمالإقط،مزيجعلىاللحممرقيصفىمتجانسا.يصير

حتىالعصفرومنقوعالناعمالهيلمنقليلإليهيضاف

المفلفل.مإلأرزيؤكلثمجميلا،أصفرلونايعطنا

جميعفيمشهورةأكلة(العربي)المغرب.ال!كسي

تونس.وبخاصةالعربيالمغررطدول

ثموينقعويغسلالحمصينقىإعدادها.ولطريف

عليهويوضع،الزيتفىويحمرالبصليفصم،يسلق

الطماطم،عصيريضافقليلا،ويقلبغسلهبعداللحم

الخضمارإليهيضافثموالمل!والبهاراتالصلصءثم

حعسبحارأوحلوفلفل-كوسة-قرع-)بطاطصألمجهز

الخضارينفيجحتىالنارعلىويتركجزر(،-الرغبة

المفرومة.الخضراءالكسبرةإليهاتضافزم،واللحم

ويفركبالماءيرشأنبعدمصفاةفييوصإل!سكسي

غزيربخارمنهيخرجحتىالبخارعلىوط!هىباليد،

صينيةفييوضعثم.ينضجحتىالعمليةهذهتكرر

،البلديالمبواسممنمنقليلفيهالمذاببالماءويرش

فييوضعثم،حباتهتتفككحتىجيداأبدباويفرك

التقديم،صحنفيالكسكسييوضع.ليسخنالمصفاة

اللحموكذلكبالتساويالخفمارمرقءليهيرشثم

بالبليلة.يجمل،والخضار

)بلادالطماطم،أوالبندورةباللحمالمحشوةالكود!ة

،الشهيرةالشاميةالأكلاتإحدىسوريا(.وخامححةالشام

الأرزمنبخليطمحشوةمجوفةصغيرةكوسةمنتتكون

والسمن.المفرومواللحمالذوقحصبالمتبل



والإسلاميةالعربيةالبلادفيالشعبيةالأكلات464

التهمام.للادمرشعميةأكلةباللحمالمحشوةالكوسة

توسهمية.شعبيةأكلةالكسئكسي

منقاعدةعلىالمحشوةالكوسةتوضعإعدادها.طريقة

السمنفيوالمقليةوالمفرومةالمقشرة)الطماطما(البندورة

الكوسة،يغمرلحيثالماءإليهايضافثمتماما،تذبلحتى

قبلوالحامضالثوممإضافةخفيفةنارعلىيتركثم

تجهيزهابعدالخضراءالفاصولياإضافةيمكن،النضئبقليل

الطماطم.خليطإلى

يتناولهابها.العراقيشتهرشعبيةأكلة)العراق(الباجا.

غذائيةقيمةعلىلاحتوائهاالباردالشتاءأيامفيالبعض

خاصة.عنايةيستلزمإعدادهاولكنعالية

وتنظف!.خروفوأرجلرأسيحضرإعدادها.طريقه

يغطيبحيث،ليغليالنارعلىكبيرةقدرفيماءبو!

معكبيرةبأحجامالمقطهعواللحموأرجلهالخروفرأس

والبصلالبهاراتتضافثم،تجمعتكلماالدهونإزالة

تتكونحتىساعتينلمدةهادئةنارعلىوتترك.والثوم

جيلاتينية.ضعوربة

عليهتصبثم.عميقطبقفىويوضعالخبزيقطع

معيقدم،وأرجلهالخروفرأسويوضعالباجا،شوربة

3-----ء--ء--ج!ببر

ش!لسصسه!شعبيةأكلةا!لقلوبة

ب!!؟ءرك!!لم!خ!

**لأ

مصرية.شميةأكلةالك!تري

والبصلالحارالأخضروالفلفل(الرائب)الل!تالروب

اللأخضر.

.شهيرةفلسطينيةشعبيةأكلة)فلسطين(.المقلوبة

ويحمرشرائحويقطعالباذنجانيقشرإعدادها.طريقة

المضافالمغلىالماءإلىويضافاللحميغسل.الزيتفي

كلماانزبدةإزالةمعينضئ!حتىأصبهاراتواالبصلإليه

ثم،الطبخإناءفيمنهويوضحثليلالأرزيغعسل.ظهرت

وبعدالمحمر.الباذنجانقطععليهوترتباللحماعليهيوضع

اللحممرقيضاف.المتبقيةالأرزكميةإليهتضافذلك

والباذنجاناللحمبهوضعالذيالإناءإلىتدريجياالساخن

ينضج.حتىويترك،خفيفةنارعلىالإناءيوضعالأرز.مع

يزينثمبحذر.ويرفيالتقديمصحنعلىالإناءيقلب

المحمر.الصنوبرأوالمعدبالحمصرر

مرتين،دهنبدوناللحميفرم(البنان.النيئةالكبة

البرغل،معاللحميخلطباليد،ويعصرويغسلالبرغلينقى

والملح،البهارمعمفرومةصغيرةبصلةإليهتضافث!ا

عجينةيصبححتىالباردالماءمنبقليلذلككلويعجن
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الويكةوملاحالكسرة

سودانية.شبيةأكلة

علىويصبطبقفييوضعثموملساء،متماسكةلينة

.النعناعبأوراقويزينالز!ونزيتمنالس!!ليل

الأكلاتإحدى(.العربيةمصر)جمهورية.الكشري

بمصر.الشهيرةالشعبية

فيويحمرصغيرةشرائحالبصليقطعإعدادها.طريقة

إليهيضاف.منهقليلتركمعجانباويتركيخشلثم،الزيت

والكمونالملحإليهيضافثمالأرز،لمقدارالكافيالماء

الأصفروالعدسالأرزمنخليطيؤخذ.الشطةمنوقليل

علىويتركالمعدالماءإلىويضاف،ئنظفأنبعدويغسل

المكرونةتسلقآخرإناءوفي.ينضجحتىهادئةنار

منقليليقدحثم،حدةعلىكلالأسودوالعدسالصغيرة

منمكونةصلصةتجهزمنهما.كلإلىويضاف،الزيت

معوالمقطعةالمقشرةالطماطمإليهالمضافالحارالزيت

.الذوقحمسبوالملحذلكفيرغبإذاشطةإضافة

ثم،والمكرونةالعدسمعالأرزالتقديمصحنيوضعفي

الرغبة.حسبالصلصةإليهوتضافالمحمربالبصليجمل

شعبيةأكلة)السودان(.الويكةوملاحالكسرة

المجففة()الباميةالويكةمنتتكونوهى.شهيرةسودانية

جداالرقيقالخبزأنواعمننوعوالكسرةناعما.المطحونة

المخمر.الذرةعجينمنوالمصنوع

ثم،الزيتفىويحمرالبصليقطعإعدادها.طريقة

اللحمإليهويضافالزيتإلىيعادثمجيدا،ويطحنينشل

اللحمعنالاستعاضةويمكنجيدا،والمطحونالمجفف

هذأإلىيضافثمقليلاويقلب،المفرومباللحمالمجفف

تطفوحتىقليلاويترك،المصفىالطماطمعصيرالخليط

للتجميل،جانباوتحفظوتقشطالوجهعلىالدهنيةالمادة

ثم،يغلىحتىويتركللخليطالمناسبةالماءكميةتضاف

علىنحصلحتى)تقلب(وتفركالويكةإليهتضاف

والبهاراتالمفرومالثومإليهايضاف،المطلوبالسمك

ال!رة.معتؤكل،الذوقحعسبوالشطةوالملح

منالعنجيلويعدوجيبوتى()الصومالالعنرجلو.

وجيبوتي.الصومالمنكلفيالشهيرةالشعبيةالأكلات

مخمرذرةعجينمعفينودقيقيخلطإعدادها.طريقأة

هذامنويعد،وملحبيضتانتضافثم،ا!6بنسبة

تخمر،حتىالشمسفيتوضعسائلةشبهع!عينةالخليط

مليئةكبشةوتؤخذ،يسخنحتىالنارعلىصاجيوضع

الكبشةبظهرويفرد،الصاجعلىويوضعالخمرالعجير،من

ويغطىمشتيمتر،نصفبسمكرغيفلدينايتكونحتى

اذيكونالاخروالوجه،أسفلمنويحمرينضجحتى

السكرأووالعسلالسمنمعالعادةفييؤكل.كضهـةثقوب

الاتي:معيؤكلالغداءوجبةوفيالعشاء.أوالف!لورلوجبة

قطعاالمقطعاللحمإليهايضافثم،الزيتفي4بصاتحمر

عصيرإليهيضافثميحمر،حتىغسلهركدمتوسطة

نوعه،حمسبكلالخضاريعدذلكوبعداالطماطم

فاصوليا-قرع-بطاطس-)جزرمتوسطحجمإلراويقطع

قليلإليهيضافثم،ينضجحتىويتركفافل(،-بسلة-

.الذوقحعسبويملحيبهرثم.هنديتمرمنقوعمن

منتتكون،شمهيرةيمنيةشسعبيةأكلة)اليمن(.اللخم

والمجفف.المملحالقرشسمك

مرتين،ماؤهويغيرالسمكيسلقإعدادها.4طريف

البصليقطعوالجلد.القشرةنزعبعدالأخيرةللهرةويسلق

الطماطمعصيرإليهيضافثم،الزيتفيويحمر

الدهنية.المادةتطفوحتىالنارعلىويترك،والصلصة

باليمنالخاصبالبهارويبهرالمعدالسمكعلب،يوضع

والكمونوالكسبرةالحلبةمعومخلوطم!طع)بصل

.المسلوقالأرزمعيؤ-كل(المجفف

التركيةالشعبيةالأكلاتمن)تركيا(.طاووقشيش

.الشهيرة

الثومبخلطالحريفةالصلصةتحضرإعدادها.طريقة

وصلصةوعصيرالليمونوعصيرالأخضروالفلفلالملحمع



كلاللأا664

ترحجة.شصيةأكلةطاووقالشيش

نوعاس!ي!!صلصةعلىويحصلاشلمجونوزيتالطماط!ا

ثلاثلمدةوتتركالخروفلحممنقطحإليهاتضافما.

أسفحمااعلىوخشوىالسيخفيأغطعاتشكثم،ساعات

الحضراء.والسلطةأمحربىامإلخبزوتؤك!!

أسشهيرةاالشعبيةصلاتالأإحدى)إيران(.فسنجان

.إيرانفي

نارعلىوعاءفيالسمنيوضعإعدادها.طريقة

تنظجفهابعدقطئالدجاجفيهوتقلى،الحرارةمتوسطة

علىوتتركالمبوالبهارإليهايضافجيدا.وغسلها

آخروعاءفيمفرومبصليحمرلونها.يحمرحتىالنار

جوزإليهيضافيحمر.حتىالحرارةمتوممطةنارعلى

كلويترك.وليمونرمانوعصيرأسمروسكرمفروم

الدجاجقطعتضافثم.يغليحتىالنارعلىذلك

!عويتركالوعاءيغطى.بالمرقوتغمرالوعاءإلىالمعدة

لاخر.حينمنالرمانيسقى.الدجاجينضجحتىالنار

ويؤكل،الرمانوحببالجوزالدجاجسط!ويزين

ساخنا.

المطعم.،التغذيةالغذاء،،الطبخأيضا:انظر

الموفموععناصر

أشص

خ-

الشعبيةالأكلات

اللحمكبسة

الس!كمطبق

السحص

أممسحسي

والبدورةلاللحمالمحتوةاعوسةا

الباحا

المقلوده

اممشريا-ح

ا!يحةاوملاخال!صسرة-ط

الصجيلوي

اسلحبما-ك

طاووقالمت!يمق

!مسحالى

صلةذاتوهيأوتارأربعةذاتمومميقيةالةالأ*ل

اليدينإحدىبأصالغالأكلالالعازفيداعب،بالقيتارة

علىالأصالغلوحةعلىالموجودةال!وتار،يلتقطوهو

.الأخرىاليدبأصالغ،الآلةعنقامتداد

منالغالبفيللأكلالالمكتوبةالموسيقىوتتكون

النوتةمنبدلآالأصالغمواضعإلىتشيرالتيالأوتاررموز

نأإلىحاجةفيلايكونأمحازفافإد،وعليه.الموسيقية

الموسيتى.يقرأكيفيعرف

أحضرهاصغيرةلقيثارةتطويراباعتبارهالأكلالالشأ

عشر.التاسعأسقرناأواخرفىايمارإلىأجوداضتعا

الشعبية.ال!غانىمصاحبةفيأجاغاالأكلالاويستعم!ط

الثدببات،انظر:.الثدييات،الحشراتاكلة

اضدسات(.)1العربيةالبلادفىالبريالحيوان

فيالبريالحيوانانظر:.الثدييات،الفواكهاكلة

(.)التديياتالعربيةالبلاد

يعيشونأنهميعتقدكانالناسم!جن!راللوثساكلو

علىأطلق،القديمالإغريقىاكتراثوفى.إفريقياشمافيفى

لمموىيأكلونلاالذينوهملوتوفاجي،اسمأطوتساظىآ

الذينإنويقال.العنابشجرةأوأطودساوزهورالفا!!ة

أوطانهم،ينسونالمسحورةالشحرةهدهمنيأكلون

الإغريقيةالملحمةوتصف.والعائلةالصداقةوروابط

البطلمعاللوتسزهرةلاكليالمتوقعغيراللقاءالأوديمسا

اكلوتينسونلوردقصيدةواعتمدت.أوديسيوسالإغريقي

اليومأماالأوديسا.ان!:.القصةهذهعلىاللوتسزهرة

وأيقظةأحلاملديهمالذينالأفرادعلىأحياناالناسفيطلق

اكلواسمعمليةغيربمشروعاتالقيامفييفكرون

اللوتس.

عالم(.-أم09)3جونالسير،أكليس

وظائفعلمفيأم63!لعامنوبلىجائزةتقاسمأ!شرالي،

لويدألانالبريطانيينالاستاذينمعالطبأوالأعضاء

انتقالفىلبحوثهمهكسليفيلدنجوأندروهودج!صين

العصبية.النبضات

فيوتعلم.ملبورنفىأكليسكاروجونولد

كانحيثأكسفوردجامعةوفى،بملبورنوارنامبول

فيقضاهامشة12وبعد.رودسمنمنحةع!

وكانبرا.ودندين،سيدنىجامعاتفىعملأكسفورد،

وظائففيليعملام669عامفيأمشرالياوغادر

فيليعيشتقاعدهقبلالمتحدةالولاياتفيجامعية

سويسرا.
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النعناعفصيلةمن،الحضرةدائمةشجيرةالجيلإعليل

برياالشجيرةهذهوتنمو.الطيبةأوراقهابرائحةالمشهورة

المتوسط.البحرمنطقةفي

أوراقاوتحمل،سم081إلى6.منارتفاعهاويبلغ

وشاحبة،صغيرةزهورعنفضلا،الخضرةداكنةلامعة

مجموعاتفى،الشجيرةهذهبراعمتتفتحوحين.الزرقة

اللونذي)الفعباب(بالسديمأشبهتكونفإنها،كبيرة

البحرمن،الرياححملتهالذي،الزرقةإلىالمائلالرمادي

البلاد.داخلإلى

وهو،البانحصىأوالجبلإكليلنباتويستعمل

هذاويدر.الطعاملتتبيلالعشبمجففأوأخضر

الأوراقوتستعملالعطور،فييستعملزيتاالنبات

معطر،مسحوقبهاصغيرةأكياسفيالمجففة

،الشايولتجهيز،العثةحشرةلطردوذلك

هذاوكان.والصداع،المعدةالاملتخفيفكمشروب

الأوروبيونكانحيثللتذكر،رمزاومازالالنبات

فىأوالزواجحفلاتفيسواء،معهميحملونه

علىالقدرةفييساعدبانهلاعتقادهمالجنائز،مواكب

التذكر.

وا!سياالثرقيةأوروباموطنهاشجيرةالكررإعليل

إكليلابالطبعليستوهيبالكرز.الصلةوثيقةوهي

،الإنجليزيالشابأوالكرزوإكليلحقيقيا.غارأأو

.المتحدةوالولاياتأوروبافيمعروفةشجيرة

يقاوور

وصغيرة

ومدببةو

زأوتنمو

البيضه

كويكبات

أرجوافط

أ.كريه

والنويات

لممامة.

الكرزإكليلت

دقيقةحواف!ا

الاخضرار.ائمة!

الصغيرةهارها

فيالمعطرة!اء

لونهاوالثمار،.

طعمولهاداكن

اللأوراقأنئما

للثمرةالمستديرة

الكرزإكليل

الأعشابمنمجموعةالإسبيرية4الإكليلا

بيضاءأزهاراتحملالورديةالفصيلةمنراتوالشجب

المناطقفيتنموفصيلة07حواليوهي.ورديةأوقرمزية

البستانيونيزرع.الشمالىالكرةنصففيوالباردةالمعتدلة

والكثير،زينةكنباتاتال!سبيريةال!كليلةمن!دةعدأنواعا

.واليابانالصين4موطمنها

المزروعةاعالأفيأكثرمنواحدةثونبرجإكليلةوتعفر

تحملهاالاخضرارباهتةرقيقة،صغيرةأوراقولهاأنتشارا،

البيضاءالزهورمنتجمعاتوتظهر.مقوسةراحعةأكصان

الأبيضالزهرمننوعوهناك.الربيعفيالأوراققبل

إلىتتحولخضراءأوراقلهالعرسإكليلرسمىمعروف

التربةتنالممبهاالإسبيريةوالإكليلة.الخرلفؤئيبرتقالي

الساطعة.الشمصفيالدميقةالخصبة

الإسبيريةالأكليلة

عادةتزرعمزهرةشجيرة

ويعرف،البساتينفى

فىيظهرالذيالنوع

.العرسبإكليلالصورة
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أحداأطرافامتدادتمبربالثلوجالمكسوةالأنديزجبالقمبعض

الأسديز.حبالوديانوليالهصا!،هدهفىتقرياالإكوادور

الإكوادورجمهورية

علىتقع،الجنوبيةأمريكادولأصغرمنالإكوادور

الاستواءخطيمروبيرو.كولومبيابينالغربيالقارةساحل

اسماهىإكوادورفكلمةاسمها،تأخذومنهالإكوادورفي

الأ!عبانية.باللغةالخطهذا

النفطويعدمهمةنفطيةمخزوناتالإكوادورتملك

الذيالاقتصاديالنشاطهيالزراعةلكنصادراتها.أهم

العاملينعددمنأكبرالإكوادورلممكانمنعددبهيعمل

فيالمزارعينمنكثيرولايزالآخر.نشاطأيفي

مماالقديمةالزراعيةوالطرقالمعداتيستخدمونالإكوادور

إنتاجهم.منيحد

الوسطىالمنطقةمنكبيراقسصاالأنديزجبالوتحتل

وديانفىالسكاننصفنحوولقطنالإكوادور.من

يبيغارتفاععلىكويتوالعاصمةوتقعوهضابها.الأنديزا

هضابإحدىعلىالبحرسطحفوقم0.072منأكثر

مستوىعنارتفاعاعاصمةأعلىثانيةوهىالأنديز.جبال

بوليفيا.عاصمةلابازبعدالجنوبيةأمريكافيالبحرلممطح

الغربإلىالغاباتتغطيهمنبسطاستوائيسهليمتد

هذاويشهد.الهادئالمحيطبمحاذاةالأنديزجبالمن

سكانلصصويقطنالإكوادور.مرالوسطىالممطهقةفيالعاليةلهضاب

مناخرجزءأيفييتممماأسرعتطوراالساحليالسهل

ومنذالإكوادور.سكاننصفنحوبهويقطنالبلاد،

السهلإلىالكثيرونانتقلالعشرينالقرنأربعينيات

عددانتقلكما،الخصبةتربتهبزراعةليقوموا؟الساحلي

وهذه.العملعنبحثاالساحليةغواياكيلمدينةإلىاخر

أكبرهيجواياسلنهرالغربيةالضفةعلىالواقعةالمدينة

فىالاولالتجاريالمركزأيضاوهيالإكوادور.مدن

غابةفتقعالأنديز،جبالشرقأما.الرئيسيوميناؤهاالبلاد

تعبيدلكن.السكانمنقليلعددسوىلايقطنهاكبيرة

الاستوأئيةالمنخفضاتهذهفتحالمنطقةفيالجديدةالوق

إليها.يتوجهونأخذواالذينالجددالمتوطنينأمام

الجزرمنمجموعةو!ط-جلاباجوسوتتئجزر

وتشتهرللإكوادور.-الساحلعنكم079نحوتبعد

الأحياءعالمقاموقد.الغريبةونباتاتهابحيواناتهاالجزرهذه

فيوالحيوانيةالنباتيةالحياةبدراسةداروينتشارلزالبريطانى

عامالأنواعأعلكتابهإعدادقبلجلاباجوسجزر

فيدارويننظريةعرضالذيالكتابوهو،أم985

رلز.تشا،رويناد:نظرا.التطور
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فييمثلالإكوادوردولةاليوميعدمماكبيرجزءكان

قوضوقدالإنكا.هنودإمبراطوريةمنقسماالماضى

البلادوحكموا،أم534عامالإمبراطوريةهذهالأممبان

عامالأسبانيالحكموانتهى.عام003تبلغكادتفترة

عاماستقلالهاعلىالإكوادوروحصلتام،822

.أم083

الحكمنظام

حصولهامنذدممتورا51منأكثرالإكوادورشهدت

تنصالدساتيرهذهومعظمأسبانيا.عنالاستقلالعلى

منكثيرفيولكن،منتخبةتشريعيةسلطةقيامعلى

منقليللعددسوىبالتصويتيسمحلمالانتخابات

عددبتعليقالأقوياءالقادةبعضقامفقدالإكوادور.أهالى

فيالبقاءأجلمنبتبديلهاأوالدولةدلمساتيرمنكبير

حكامفمعظم.السلطةمنبمزيدللتمتعأو،الحكم

تدعمهمأشخاضاأوعسكريينقادةإماكانواالإكوادور

المسلحة.القوات

البحريةوسلاحاالجيشقادةأطاح،أم769عامفي

لارا،رودريغويزغويليرموبالجنرالالإكوادورفىوالطران

.ام729عاممنذكطاغيةالبلادحكمعسكريقائدوهو

ما979عاموفى.الحكومةعلىالقادةهؤلاءسيطر

.جديدةمدنيةحكومةلاختيارانتخاباتبإجراءسمحوا

وهيئةمدنياجمهوريةرئيسالشعبانتخبإبريلوفي

منحكومةبتشكيلالرئيسقامأغسطسوفي.تشريعية

الهيئةوتتكون.العسكريةالحكومةمحلحلتعضوا16

عضوا72من،النوابمجلستسمىالتي،التشريعية

عضوا12وسنتينلمدةمنهمعضوأ06الشعبينتخب

يعين،مقاطعة12إلىالإكوادورتنقسم.مشواتأربعلمدة

فهيبتشنشامقاطعةعدامقاطعةكلفيحاكماالرئيس

فىقضائيةسلطةأعلىالعلياالمحكمةوتعد.حاكمبدون

البلاد.

لايتمتعولكن،سياسيةأحزابالإكوادورفيتوجد

الرئيعسيةالأحزاببينومن.واسعشعبيبتأييدمنهاأي

واليسار،الشعبيةالقوىوتحمع،الراديكاليةألفارلستجبهة

الأحراروحزب،الشعبيةوالديمقراطية،الديمقراطي

كثيرأسسوقد.الاشتراكيالمسيحيوالحزبالراديكاليين

فيللفوزبهمخاصةسياسيةأحزاباالإكوادورقادةمن

.الانتخابات

السكان

البيضمنوهم-الإكوادورشعبمن%01نحويمثل

مجموعةوأقوىأغنى-أوروبيةأصولمنالمنحدرين

والمولدينالهنودمنكليشكلبينماالبلاد،فيسكانية

فوقكم3نحوارتفاعهاهضبةعلىتقعالإكوادورعاءدمةكويؤ

أثناءالأسبانبناهاكثيرةوميادينأبنيةالمدينةوفيص.المصسطح

فرانسيسكوسادديفيلاهوالكاملالمدينةواسمالإأكوادور.حكمهم

كويتو.دي

"أ

الحكومة،تستخدمهالذيالدوك؟علم

فيرفعالشع!أما.الدولةرشطيحمل

الشعاربدونوطنياع!ماأفراده

للا.ولة.الرسمى

للدولةالرسميالشعار

نسورمننسرايصور

لجبلمشهدفوقالكندور

قاربوأولتشيمبورازو،

الإكوادور.فيصنعبحاري

وهى.الغربيالشمالىالجنوبيةأمريكاساحلعلىتقعالإكوادور

المساحة.حيثمنالقارةدول(صعرمنواحدة
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موجزةحقائق

كويتو:العاصمة

الأسانيةا:الرسمةاللغة

لإحصادور(.ا)حمهوريةرإكوادردلرلبلكا:الرسميالاسم

حا3مهاكلايرأس،إداريةمطقةعمتروربرالسياسيةالتقسيمات
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المصدرةالدولمنظمةفيعضووالإكواد:ر.العشرين

أوبك.للنفط

عددأد!كوادورفيالزراعةمجالفييعمل.الزراعة

نشاطأيفيالعاملينعددعلىيزيدالسكانمنكبير

الموزمنالبلادتنتجهمامعظمويزرعآخر.اقشصادي

المنخفضاتفيمزارعفيالسكروقصصوالي!والكاكاو

المناطقمنكثيرفيوالأرزاكبرتقاليزرعكما،الساحلية

المدنسكانيستهلكهالذيالطعاممعظمويأتي.الساحلية

المزروعاتومنالأنديز.مرتفعاتفيالهاسيندامزارعمن

والبطاطاوالذرةالفاصولياالمرتفعاتهذهفيتنمواكتى

ألبانها.ومنتجاتللحومهاا!اشيةالمزارعونويربى.أغمحشا

إنتاجفيالعالمفيالأولىالمرتبةشىالإكوادوروتأتى

المنخففعاتفىأشمجارهتنموالذيالبلساخشب

أخشاباالشرقيةالمنخفضاتفيالغاباتوتنتج.الساحلية

الماهوجني.مثلصلبةامشوائية

لتنميةالصالحةأوالزراعيةالأراضيمنكثيرهناك

الساحليةالمنخفضاتفيتستغللموالتي،الأخشاب

حيث،بالأسماكغنيةالساحليةالإكوادورومياه،والشرقية

امتدادعلىوالإسقمريالرنغاسمكأ!سكانايصيد

.البركفيفيربىوبيان11أماا!ساح!ط.ا

فىالصالحةأطرقاإلىالاشتقاركار.ا!لواصلات

والمنخفضاتالأنديزمرتفعاتبينالمساخأحوالمختلف

الإكوادور،لىالرئيسيةالمتجاتمريدوياالمشغولةالبنميةالقبعات

بنمامنمشتئاسمهاألىإلاالإكوادور،!يتصنعأنهامرالرعموعلى

!ثر.التامئالقردفيبتصديرهااشتهرتالمى
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المحاصيلأهمأحداللوز

اللإكوادور،تصدرهاالتى

أحسف!اعلىتحميلهويتم

عوالاكيل.ميماءفي

الدولأهممنواللإكوادور

للموز.المصدرة

فيالا!تصاديالنمووجهفىعائقاوا!حرقيةالساحلية

الجديدةالطرقتساعدوالان.طويلةلفترةالإكوادور

فيالسكانكثيفةالهضابمنالانتقالعلىالبلادسكان

ويمرازدحاما،الأقلالساحليةالمنخفضاتإلىالمرتفعات

الرئيسيالطريقجنوبهاإلىشمالهامنالإكوادورعبر

!نحديديخطيربطكمابأكملها،للأمريكتينالعابر

نسبةوتقل.الشمالفىلورنسوومعانوكويتوغواياكيل

مطارويوجد،3%عنالإكوادورفيالسياراتمالكي

وغواياكيل.كويتومنكلفيدولي

صحيفة51نحوالإكوادورتصدر.الات!صالات

وتتوافر،غواياكيلفيينيفيرسوإلصحيفةأكبرها،يومية

،أشخاصثلاثةلكلجهازبمعدلالبلادفيالمذياعأجهزة

وملكيةشخصا.51لكلجهازبمعدلالتلفازوأجهزة

بينما،الخاصالقطاعإلىتعودوالتلفازالإذاعةمحطات

نحويوجدالإكوادوروفي.الهاتفخدماتالحكومةتدير

شخص.مائةلكلهاتفأجهزةثلاثة

تاريخيةنبذة

عشرالخامسالقرنأواخرفي.الهنديالعصر

مماكبيراجزءابيرومنالقادمونالإنكاهنودفتح،الميلادي

فيالإكوادورتقطنكانتالإكوادور.باسماليوميعرف

05منأقلوفي.ومختلفةكثيرةهنديةقبائلالحينذلك

،واحدةحكومةظلفيالقبائلهذهالإنكاهنودوحدعاما

انظر:كويتشوا.تدعىالتىالإنكالغةالسكانوعلموا

الإنكا.

هنودالأسبانهزم،أم534عامفى.الأسبانىالحكم

المشوطنوقدالإكوادور.فيالأمورمقاليدوتسلمواالإنكا،

كويتومنوجعلواالأنديزمرتفعاتفيالأسبانيينمعظم

العامةوالمبانيالكنائعرمنكثيرافيهاوبنوالهم،عاصمة

الهنودوأرغموا،كبيرةها!ميندامزارعالأسبانأةام.الجميلة

فيمزارعالأسبانيينبعضأقامكمافيها،العص!على

بها.للعملالسودالعبيدواستوردواالساحليةالمنخفضا!ط

أولادهمفكانسود،نساءمنكثيرونأسبانتزوجوقد

الإكوادور.فيالمولدين.كأجيلأول

فىوهزمهاأسبانيا،نابليونالفرنسىا!"مبراطورغزا

حكاموا!متغل.الميلاديعشرالتاسعنالقمأوائل

.بالاستقلالفطالبواأسبانياضعفالأسبانيةالمستعمرا/ت

سوكريهديخوزيهأنطونيوالجنرالهزمأم282عاموفي

بذلكوأنهىكويتو،قرببتشنتشامعركةفيبالأسبان

انضمتذلكبعدالإكوادور.فىالأورمبانيالحكم

بالاستقلالالعهدحدشتيوفنزويلاكولومبياإلىالإكوادور

ثمانيةوبعدكولومبيا.غرانسمياصونفدرالياتحادفى

الاتحادمناللإكوادورانسحبتأم083عامفيأي،أعوام

مستقلة.دولةوأصبحت

إلىسعياالمتنافسينالقادةبعضاقتتلشقلال.الا!

رؤساءنجموهبطوصعد،الجديدةالدولةصكلىالسيطرة

تجاهلوقد(.الحكاممنعصب)أيهونتاوم!عالسوطغاة

واحتياجاته.الشعبحقوقالح!ئاممعظم

جبرائيلالجمهوريةرئاسةتولى،أم861!امفي

حزبفيالعضوغارسيا،حكموقدكل!رينو.غارسيا

وملاكالكاثوليكيةالرومانيةال!ضيسةمنبدعم،المحافظين

خططتحكمهوخلالالأنديز،مرتفعاتؤئيالأراضي

الزراعةوطورت،الحديديةوالسككالطرقإخاءالحكومة

غارسيااغتيلوقد.الخارجيةالتجارةوشعجعق،والصناعة

خلفوهآخرينمحافظينأنمنالرغموعلى،م8751عام

خططلمتابعةتكفيبقوةيتمتعلممنهمأياأنألاالحكمفى

ته.ساماوسرسياغا
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إيلويالجنرالالحكومةعلىمميطرام،698عامفي

يتلقونالأحراروكانالأحرار،حزبفيالعضوألفارو،

القادةومن،غواياكيلفىالأعمالمديريمنالدعم

علىالكنيسةسيطرةبإنهاءقامواوقد.السمكريين

كويتويربطالذيالحديديالخطوأكملوا،الحكومة

الحكومة،فيالحديثةالأساليبإدخالوحاولوا،وغوادأكيل

المش!صلاتح!!فىالقليلسوىيحققوالمولكنهم

أ!نود.أب!أغقرامماالأساسيةالاجتماعية

فش!كانم،2591عامبحلول.العشرونالقرن

الاقتصاديةالإكوادورمشاكلحلفيالحكومة

.الناسبينالسخطتفشىإلىأدىقد،والاجتماعية

فيالحكموتولى،عديدةسياسيةجماعاتوتشكلت

دولةرئيسأوجمهوريةرئيسوعشروناثنانالإكوادور

هؤلاءمنأييتمولم.أم489وام259عاميبن

كاملة.رئاسيةفترةالرؤساء

الحربإلىوليروثوادورال!بينالحدودعلىنزاعأدى

!ىأرامبىعلىبيرواستولتالعامذلكففي.أم141عابمبينهما

واجتمعم!جتها.ادعتقدالإكوادوركانت،الامازونحوض

لانبراري!!،جاليروديريوفياللاتينيةأمريكاقادةمنعدد

المتنازعالأراضىمعظمبموجبهابيرومنحتتسويةإلىوتوصلوا

أراضيها.أنهاتدعىماتزالالإكوادورلكنعليها.

عاممنوالتقدمالسياسيبالهدوءالإكوادورتمتعت

لأعدادالتصويتحقأتيحوقد.أم069وحتىام489

استطاعوارؤسساءانتخابوتم،الشعبأفرادمنمتزايدة

علىالرؤساح!هؤلاءجميعوعمل.الرئاسيةفتراتهمإتمام

بصورةوالثرواتالأراضيوتوزيعالاقتصاديالنموتحقيق

العدالة.منأكبرقدراتحقق

غالوام489عامالجمهوريةرئاسةبانتخاباتفاز

الحكمفيواستمرالأحرار،حزبعنمرشحالاسو،بلازا

فيلاسكومارياحومميهالمستقلوخلفه،أم529عامحتى

بمساعدةخاصااهتمامالديهإنفيلاس!صوقالإبارا.

الرئاسةتولىأم!56وفي،كبيرةبشعبيةوحظيالفقراء،

واستمرتإنكويزبونسيكاميلوالمحافظينحزبمرشح

.ام069عامحتىرئاسته

لكنه،أخرىفترةالرئاسةفيلاسكوتولى،أم069في

ضرائبفرضمحاولتهبعدمنصبهعنالتخليعلىأجبر

أروسميناخوليوكارلوسالرئيسنائبمحلهوحل.جديدة

المسلحةالقواتأطاحتأم639عاموفي.مونروي

قامواإنهمالعسكريونوقالالدستور.وعلقتبأروسمينا،

مجلمه!وبدأ،الحكمعلىالشيوعييناستيلاءلمنعبذلك

أفرادلكن،وضريبيزراعيباصلاحبالقيامعسكريهونتا

.العسكريالحكمبإنهاءطالبواالشعب

كلمنتيالعسكريونالقادةاختارأم،669عامفي

يروفيوقاممؤقتا.مدنياجمهوريةرئيسإندابورويروفي

أوتوواختارجديدا.دستوراوضعدستوريمؤتمربعقد

عقديتمأنإلىالرئاسةمنصبليتولىغوميزأروسمينا

أخرىمرةللجمهوريةرئيسافيلاسكووانتخب.انتخابات

دممتورفيلاسكوعلقأم079عامفى.ام689عام

القادةوقاماستبداديا.حكمايح!صموأخذالإكوادور،

علىواستولى.ام729عامبهبالإطاحةالعسكريون

يحكموبدألارارودريغويزغويليريموالجنرالالسلصهآ

البحريةوالقواتالجيشقادةأزاحام769وفى.كطاغية

الحكومة.علىوسيطرواالسلطهةمنلاراوالجوية

حكومةلإقامةانتخاباتأجريتأم979عامفي

أغويليرارولدوسهيميالناخبونواختارجديدةمدنية

،طائرةحادثةفىرولدوسقتلأم819عامفيرئيسا.

ليونوانتخبهيرتادو.أوسفالدونائبهالرئاسةفيوحلفه

انتخبكماأم849عامللجمهوريةرئيساكرديروفبرس

.أم889عامسيفالوسبورجارودريغوالمنصبا!ذا

وعبداللهأم299عامبلينديورانس!صشومنكلخلفهر

.ام699عامبوكرام

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

كوتوباكسيتشيمبورارواللاتينيةأمريكا

كوشوجزر،جوسحلالالجماير،لأسدا

كوينكانطونيوأ،صوكريهلكال!ا

بسلملااءالعذابتتسثا

كيلياعواحش!،االبلز

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-1

السكان-2

السكارعدد!والصحةالتعليم

السطح-3

الشرقيةالممخفضات-حالساحليةالممحفضات

جلاباجوسحزرديزالأولمرتفعاتب

المناخ-4

لاقتصادا-5

المواصلات-جوالتعدي!الصاعة

لاتتصالاا-دعةالىرا-!

تاريخيةنبذة-6

إكوادرر؟كلمةمعمىما-

الإكوادور؟تحدالتيالدولما-

الإكوادور؟فييمارساقتصاديلشاطأهمما-

فىالسببادكر؟تطوراالأسرعهوالإكوادورمنحزءأي-

اللإقليم.اسمذكرمعدلك
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الإكوادور؟!يالرئيسىالميماءما-5

؟الإكوادورصادراتأهمما-6

استقلالها؟تنالأنقبلالإكوادوريحكمكانمن-7

ملكيتها؟الإكوادورتدعيأرضعلىتسيطرالتيالدولةما8

للإكوادور؟تجاريشريكأهمتعتبرالتىالدولةما-9

جلاباجوس؟جزربهاشتهرتالذممبما-01

ينمو.نباتالأكوتيلو،

صحراءفيالأكوتيلونبات

الغربىوالجنوبالمكسيك

ويدعى.المتحدةللولايات

وسوط،الشمععودأيفئا

الصبار.وكرمة،المركبة

منالأكوتيلونباتيبلغ

ولهطولآم5.7إلى51.

تنبتمتعددةشوكيةسوق

شكلفيالأصلمن

موسموبعدضفائر.

السوقتنبتالأمطار

عصيكمجموعةتبدوالأكوتيلوالأزهمارمنمجموعات

زمنديالبرملفيمعروزةجالةموسمفىولكن.القرمزية

تكسوالامطهارموسمبعد.الجفادعاديةتكونالجفادت

الشوكية.السوقالحضراءالاوراق.الجافةالشوكيةكالعصى

مطويهوائيمنفاخذاتمومميقيةالةالأكوردوون

الجلد.منبحواملالكتفينعلىتعلق،معدنيةوقصبات

تيارحركةكلوتدفع.وضغطهالمنفاخبشدالعازفيقوم

تتذبذبويجعلهاالمعدنيةالقصباتعلىيمرالهواءمن

أليمنىالجهةفيمجهزوالأكورديون.أصواتاوتصدر

وفقامرتبةالبيانو،آلةمفاتيحلوحةتشبهمفاتيحبلوحة

مجموعةعلىفتحتوياليسرىالجهةأما.الموسيقىللسلم

وأخرىفرديةنغماتإحداثفيعملهاينحصرأزرار

اللوحةمفاتيحعلىيؤدىالذياللحنتصاحبمتالفة

علىالصماماتالمتعددةالأكورديوناتوتشتمل.اليمنى

وقفلبفتحتقومصماما،22يبلغقدالصماماتمنعدد

المعدنية.القصباتمنالمطلوبالعدد

عامفيينا،فيالأكورديونآلةاختراعداميانسيريلسجل

الصين.فيلقرونمعروفةكانتالفكرةولكن،أم982

الكونسرتينة.:أيضاانو

النصففيجبلوأعلىخامدبركانأكوفكا!جوا

ارتفاععلىشامخايقفحيث.الأرضيةللكرةالغربى

الغربيالوسعطفىس!إلبحرمستوىفوقم9596

ارتفاعأنالمرجحومن.تشيليمنبالقربللأرجنت!،

إلا.الانعليههوعمامتربثلاثمائةيزيدكاناأكونكا%

فوهةمخلفاتمنأثريتبقولمتفتتقدالأعلىجزءهأن

:.البركان

الجبل.،جبالالأنديز،:يضاانظر

أم(.ا؟-274)225ئوماالقديسالأكويري،

عرفتهمالذيناللاهوتوعلماءالفلاسفةاشوأحد،كان

الفكرعلىالبالغبتأثيرهالغربفىالوسطىالعصور

الكاثوليك.الروممذهبعلىخاصةوبصفةالنصرأني

روكاسيكاببلدةالشأنرفيعةعائلةفيتومانشأ.حياته

عاممننابوليبجامعةتعليمهوتلقىلإيطاليا.كاسينوقرب

الرهبنةسلكإلىوانضم.ام244عام!!ت9123

يدعلىأم025عامفىقسيساعين.الدو!كاني

عاموفي.الألمانياللاهوتعالمالكبيرآلبرتالقديس

باريصر،جامعةفيللاهوتأستاذاتومالمصارأم652

وذاكرته،الدينيورعهالجهـلينفيبتميزهاش!شهرحيث

.تركيزهوفرطالموسوعية

إلىالدعوةكتابهتأليففيبدأام258.كلاموفي

العقيدةعقلانيةعنيدابفيه،للعقيدةإممرينادحض

الفترةوفي.النصارىغيرإلىخطابهموجها،النصرانية

للتعليقكتاباتهخصصأم268و9251الأءصاممابين

عاموفيأرسطو.اليونانيالفيلعسوفكت،باتعلى

لاهوتيبحثالمسمىأعمالهأشهرتأليففيبدأام265

بتصنيفالنصرانيةالعقيدةبشرحفيهاهتموقد.شامل

أعلنإذ،التألي!عنتوقفأنمالبثولكنه.صنقنوترتيب

فعلهمامجملأنيوقنتركتهوجدانيةتجربةفي،دخولعن

الفيضذلكإثرلهماتبدىإلىلايرقىالحينذلل!حتى

بإعلانهوالعشرونالثانىيوحناالباباقاموقد.الروحان!

منالسالغفيبعيدهويحتفل.أم323العامفي،قديممئا

.عامكلمنمارس

المسلمينالفلاسفةمنكثيرأتوماأفاد.الفكريأثره

تعاليمالجفمابينإلىوسعى.رشدوابنسبناكابن

الفلسفةطريقعنتلقاهاالتي،الأرسطية4الفلعممف

بعدمذدكعلىودلل،النصرانيةوالعقيدة،الإسلاهـة

أساسهافالفلسفة.والإيمانالعقلانيةبيناضضلافوجود

الإلهي.بالوحيالإيمانمنفينشأاللاهوتأما،العقل

.كماالمنطقيالاستدلالمنينشأأنهمنيقينعلي،وكان

وقد،للإيمانركيزةيصيرأنالعقلبامكانأنعل!أكد

الله.وجودعلىبهادللبرا!نبخمسةاعتقادهدعم

نأالبشر،جموعتبتغيهاالتيالسعادةعن!"ثوراتهمن

فكان.باللهالحميمالاتصالخلالمنإلادحقيقهالاسبيل
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اجتنابعلىبالقدرةعبادهمنن!رااختصاللهأنيذكر

يوصي!!ان.كمامنهقريبينيجعلهممما،المعاصي

بالله.الصلةتقويلأنها،المقدسةبالشعائرلالاستمساك

خلقياواجباالحكوماتعلىبأنقناعةعلىقيم!اوكان

قويمة،حياةلهمتيسرحتىرعاياهاحقفيتؤديهأنيجب

المشروعةالحقوقعلىالجورمغبةمنبالتحذيريجهرفكان

والتنا!ل.والعقيدةوالتعليمالحياةفى!حقهمللرعايا،

،اليابانفيالأكيتاكلبنشأب.الأعدثا،

الدببةلاقتناصالماضيفيالناسبعضواستخدمه

الأحيانبعضفيويعر!.الأخرىالكبيرةوالحيوانات

بهاحتفظواالأباطرةاالأن،أيابانياالملكيأمملبباسه!ا

الحراسةفىأجومايستخدمونهاليابانيينلكن.أليفاحيوانا

الشرطة.كلبمثل

بالهدوءالعاديةالأحوالافيالأكيتاكلبيتميز

جسماويملك.امشفزازهعنديصخشرساول!صهوالصبر،

فروةوتتميزسما.7و.65بينارتفاعهويبلغوضخما.قويا

وأواحد،لونذاتتكونوقد،والخشونةبالقصرجلده

.عدةألوانمنخليطاتحون

اليالاد.إلىأصلهيعودقويكلصالأكيتا

حاخامأ؟م(.5؟-35)0جوزي!بنبييرأكيفا،

تركزديانةإلىاليهوديةتحويلفيمهمادوراأدىوعال!ا،

أغ!صامجالاتعلىتأثيرله.كانالتوراةقانوندراسةعلى

أيضاا!عمهوعرف.أضقليديةاوالمعرفةالمتأخرالعبري

أكيبا.باسما

الأوائلضمنمنأكيفاكاناليهوديةللتعاليمووفقا

النهايةفيالعمليةهذهأدت.الشفاهيالقانونصنفواالذين

المدنيالقانونكتابمنجزءوهيالميشناتجميعإلى

أيضاالتعاليمترجعبالتلمود.تعرفالذياليهوديوالديني

يركزالتوراتيةللثقافةمدهبتأسيسفيلأكيفاأغض!!ا

للتوارة.الواقعيةوأجسأجةالحياأضفسيراتاعلى

ضدالثورةراعىبأنهووصفشلسطين،فيأكيفاوأسد

132عاميبينماباركوخباسيميونقادهاالتىروما

.وأعدمالتمردبتهمةأكيفاالروماناعتقل.أم3وه

حولتساؤلاتتثيرالحديثةالثقافةأنمنالرغ!اوعلى

الحاخاماتمنواحداكانأنهإلابهأحاطتالتيالتقاليد

شك.أدنىدونعهدهفىنفوذاالأ!ضر

فلبينيسياسى(.أم-839أ329)يديديوأكيئو،

فيرديناندالسابقأغلبينيااشثيصرمعارضيمنكان

للشعبصدمةام839عاماغشيالهوأحدتسوسر.مار

رئيسةأكينوكورازونأرملتهالناخبونواختار.أغلبينىا

.كورازونأكينو،انظر:.ام869عامشىأطفل!ت

جزيرةفىتارلاكفيالابنأكينوسيميونبنينوولد

ملاكومنسيامحياوالدهوكان.الفلبينبشمالىلوزون

عمل.نينويالحممعليهبنينيوأصدقاءوأطلق.الأراضي

ما059عاموفيعاما.17عمرهكانعندمابالصهمحافة

تقاريرهيرسلتايمز،مانيلالصحيفةأجنبيامراسلاأصبح

ما549عاموفيكوريا.فيأغلبينيةاالقواتحملةعن

الأراضيملاكأحدابنة!وجوانغسوكورازونمنتزرج

عامفيتارلاكلإقليمحاكماوصار.تارلأكصىالموسر-ت

فيالفلبينيالشيوخمجلسفىعضواانتحابهش.ام619

للرئيسالرئيسيالمنافسأصبححيثا،أ667عام

عامالعرفيةالأحكامإعلانوعند.ماركوسفيرديناند

.سنواتثمانىلممجيناوبقيأكينو،ا!اعتقاتم،أم729

سراحهأطلقثم،ام779عامفيبالإعدامعليهوح!صم

جراحيةعمليةليجريأم،089عامالحربيالسجنمن

التيالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيتكساسفيالقلبفي

اختياريا.منفىاتخذها

لكيالفلإنإلىالرجوعأكينوقررأم839عاموفي

المتسلط.حكمهفيالتماديعنماركوسالرئيسيثني

عليهأطلقتمانيلابمطارالطائرةسلميهبطكانوعندما

القتلتهمةتوجهلمقتيلا.شأردتهأررماعاخلفرصاصة

الفلبنحكومةتورطالكثيرينعلىيخفل!وإنلأحد،

الجحائية.المسؤوليةفي

سيدةأول(.أم339)كورازونأكلنو،

خلفا،أم869عامفبرايرفيأعلبينارئيسمنصبتشغل

العسيدةلينالمنافسةاحتدمت.ماركوسفيرديناندللرئيحه!

علىالفوزمنهماكلوادعى،ماركوسوالرئيسأكينو

وهربوالتزوير.العنف!اكتنفهاانتخابيةظروففيالاخر

-"ءلأءحي!كل
/ك!

كل!
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البلادخار!إلىماركوس

عسكريونطالبهعندما

بالتنحيالجماهيرتساندهم

آلتثمومن.الحكمعن

أكينو.السيدةإلىالرئاسة

فيأكينوالسيدةولدت

نفوذذات،غنيةلعائلةمانيلا

تدعى،سياسي

أكينوكورازونوتلقتكوجوانغسو.

الولاياتفيتعليمها

بمدينةفينسنتسانتماونتكليةفيوتخرجت،المتحدة

عامالابنأكينوبنينيووتزوجت.أم539عامفىنيويورك

الرئيسيالسياسيالمنافسبعدفيماصارالذىام549

أكينو،بنينيواغتيلأم839العاموفى.ماركوسلفيرديناند

الرئيسحكومةعلىباللائمةتلقيأكينوكورازونجعلمما

إلىماركوسدعاأم859عامنوفمبروفي.ماركوس

انتخابيةحملةكورازونقادتثمومن،رئاسيةانتخابات

عاما.عشرينامتدالذىحكمهلإنهاء

عنلإقصائهاالمضايقاتمنكثيرمنأكينوعانتوقد

مأ989عامديسمبرشهرفيقسوةأشدهاكان،الحكم

وقد،الحكمعليالاستيلاءالعسكرلننبعضحاولعندما

فيأكينووالمشمرت.قتيل001ضحيتهراحقتالنشب

حكومتها.أصابتالتيالعنيفةالهزةرغم،الحكم

أكينوتقلدمنذاقتصاديازدهارالفلبينعلىوطرأ

المؤسساتبيععنالمعلنالحكومةمخططأنغير.الحكم

يوضعلمالحرةالتجارةلتشجيع-العامالقطاع-الحكومية

النقدمنلكثيرالحكوميةإدارتهاوتعرضتالتنفيذ.قيد

تترشحولم.الإدارةوسوءبالفساداتهمتحيث

فيدلالرئاسةعلىوخلفهاأم299عاملانتخابات

.راموس

فالديز.فيدل،راموسانظر:

.(-ام)339أكيهيتو

فيلليابانإمبراطوراأصبح

وفاةعقبأم،989عام

هيروهيقو.انظر:والده

هيسيأختيارتمهيروهيتو.

حيثعهدهخلاللهكاسم

اللإمبراطورباسمالانيعرف

أكيهيتوقضى.هيسي

فيالأولىعمرهمشوات

أكيهيتوأمراكانتصارمةعزلة

اليابانفيالإمبراطوريةفالحياة.المقدسينللأباطرةمطلوبا

يدعلىأكيهيتودرس.أم459عامأعقابفي(تغيرت

أمريكية.خصوصيةمعلمةوهىفيننج-جرايإليزابيث

عامفىزواجهيعد.الغربيةبالدولأم539.محامفىطاف

الشعب،عامةمنفتاةوهيشودا،لمشيكوءنأم959

.اليابانفيالجديدةللديمةراطيةرمزا

القويدي.إس.إلعقارعكقار.دي،إس!.إل.

التفكيرفيوالتشويشألانحرافمنحالةي!لىثالمفعول

الذيالتشويشمنبعضاالهلوسةوتعد.والأحالمصبس

ويحسويشمويسمعالشخصيرىحيثال!قار،يحدثه

إسى.إلعقارمنوالجرعة.الحقيقةفيلهاوجودلاأشياء

الجراممنمليونمنجزء002إلى001يبلضشجمهادي

منتستمررحلةتسمىعاطفيةعقليةتجربةشخدثأنيمكن

منأنالعلماءمعظمويعتقد.ساعة21إلىسا"،تثمانى

الكاملالإدمانحالةإلىيصلونلادي.إسأ،.إيتعاطون

العقا.لهذا

ينموفطروهو،الارجوتمندي.إس.إلعقاريصنع

سويسريانعالمانتمكنوقدوالقمقالجاودارنباتعلى

منهوفمانوألبرتمشولآرثرهماالكيمياءفيمختصان

ابتلعأنالمصادفةطريقعنوحدث.أم389عاءصنعه

تأثيرهفعرفدي،.إس.إلمنقليلةكميةهوفمان

.ام439عامذلكأ-كانالمهلوس،

يولدفقد،مخيفتأثيرإحداثفيالعقاريت!جبو

وقد،والخوفألاضطرابيتعاطونهمنلد(ىالعقار

للعلاجويسعىالذعرمنبحالةتناوله.كأيصاب

العقارأنالعلماءبعضويعتقدالعقار.تأثيرلممنللتخلص

فترةأثناءالنساءمنيتعاطينهمنأجنةفيتهتموهايحدث

الحمل.

منمتحركةأشكالأيرونالعقار،هذأدنناولونومن

الفعلوتصئردود،متباينةأصواتاورسمعونالضوء

بسرعةتحناولهمنحالةتتغيروقدفيها.مبالغالدإهمالحسية

العميوت.الأسىإلىالغامرةالسعادةمن

حينذهنيارتجاعبحالةدي.إس.إلمتعاطي؟روقد

الكبوةيعيع!،الحالةهذهوفيالعقار.تأثيرشختيكونلا

علىيسيطروأحياناشسهور.أوأسابيعمنذبهامرالت!الخيفة

فقدمنالخوفأوالتعاسةاوبالقلقإحساسالمتعاطي

غيرالعقارهذاتعاطىعنالناجمالوفياتوءرد.عقله

انتحاروحالاتكثيرةحوادثوقعت،ذلكمعأ.معروف

فيقانوناممنوعبيعهأودي.إس.إلوحيازة.ليه3لتعانتيجة

الد،-ل.معظم

الهلوسة.عقارأبضا:انظر
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بنسعود؟الثالثةالسعوديةالدولةانظر:رشدد.ال

تركي.بنفيصلبنسعودسعودبمآلالعزيزعبد

لاانتفاضتاترجعائتفاضتا.،ستيوارتال

للإعادةالتواليعلىأم74وءام571عايهماإلىستيوارت

كلتاكانتوقد.المنفيةستيوارتلعائلةإنجلترافىالعرش

ابنوهو؟ستيوارتإدواردجيمسلمصلحةالانتفاضتين

كانتبينمامار،إيرلبزعامةالأولىكانت.الثانيجيمس

مؤيدووسمىجيص!.ابنإدواردتشارلزبزعامةالثانية

الجيمسيين.باسمالاستيوارتيين

عندمام171دعامستيوأرتلالانتفاضةأولكانت

جيمسلتأييدالأسكتلنديةالنجودسكانمارإيرلحشد

جيوشهلكنبالعرشق.المطالبةفيالدائمستيوارتإدوارد

في-ديروينتترإيرلوقادشريفمير.معركةبعدتضاءلت

إنجلترا.فىفاشسلةثورة-الوقتنفس

حديثاأ!رشباالمطالبستيوارتإدواردتشارلزونزل

ومرة.أتباعهمنسبعةيمأسكتلندافيأم745عام

وهزموا.ستيوارتبمساندةالنجودأسكتلنديوقام،أخرى

إدواردتشارشوقاد.بريستونبانسمعركةفىإنجليزياجيشا

أ-وأحصنهإنجلترا،داخ!!إلىجندي000.5قوامهجيشا

فىوانهزمأسكتلندا،إلىوعادالتأييد.منبمزيديحظ

كلودين.

،النجاحمنوافربنصيبالانتفاضتينمنأفيتحظولم

أسكتلندا.نجودمنكانللاستيوارتيينالرئيسىالتأييدلأن

تعاطفواالذين-الإنجليزالرومانيست!إلكاثوليكولم

وقد.الملوكسلطةفيمزاعمهميقبلواأن-الاستيوارتيينمع

عنيفا.قمعاالأسكتلنديينقمعإلىالانتفاضتانهاتانأدت

الضآدسورمنعمرانآلسورة.سورةممكمران،ال

عدد.الثالثةالضريفالمصيمحففيترتيبها.المدنيةالكريم

قصةذكرلورودعمرانآلتسميتهاجاءت.آيةمائتااياتها

وما،عيسىأممريموالدعمرانآلالفاضلةالأسرةتلك

وابنهاالبتولمريمبولادةالإلهيةالقدرةمظاهرمنفيهاتجلى

.السلامعليهماعيسى

تعالبنمورالتيالعطمةالسورمنعمرانالسورة

!لىكل!!اللهرصلعنرويماشضلهافيجاءالتشرربم

به،يعملونكانواالذينوأهلهبالقرانالقيامةيوم)يؤتى

مسلم.أخرجه(عمرانوالالبقرةسورةتقدمهم

العقيدةتناولت،الطويلةالمدنيةالسعورمنعمرانآل

فقدوعلا،جلاللهوحدانيةعلىوالبراهينالأدلةوإقامة

وإثبات،والنبوةالوحدانيةلإثباتالكريمةالآياتجاح!ت

الكتابأهليثيرهاالتيالشبهاتعلىوالرد،القرانصدق

جانبوتناولت.عدبمحمدوأمروالقرآنالإسلامحول

الله،سبيلفيوالجهادبالمغازيلمجعلقفيماوبخاصةالتشريع

وأموروالجهاد،الحجكفرضيةالشرعيةالأحكاموبعض

عنبالإسهابالحديثجاءوقد،الزكاةمانعوحكمالرلا،

تلقاهاالتىوالدروسأحد،وغزوةبدركغزوةالغزوات

فيوهزموابدرفىانتصروافقد،أخزواتاتلكمنالمؤمنون

بعدوسمعواع!سط،الرسوللأمرعصيانهمبسببأحد

الشماتةكلماتمنكثيراوالمناشقينال!غارمنالهزيمة

:التخذي!!.

أهلمنالنصارىعنالحديثأسسورةاأفاضت!قد

ألوهيته،وزعموا،المسيحشأنفيجادأ!االذينأممتابأ

تناولوقد،القرآنوأنكرواك!م!،محمدبرسالةوكذبوا

وكان،الكريمةالسورةنصفمنيقربماعنهمالحديث

الساطعةبالحججأثاروهاالتيالشبهاتعلىالردفيها

بعضالحاسمالردهذاضمنوجاء،القاطعةوالبراهين

كيدمنللمسلمينوالتحذيرلليهود،والتقريعاتالإشارات

الفذةالوصيةبتلكوختمت.الكتابأهلودسائس

آمنواالذينأيهايا)والمجاهدينالجهادنضلفىمعةاب

لآ!تفلحونلعلكماللهواتقواورابطواوصابروااصبروا

.002عمرا-ة

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:الف!!

الكريم.القرآنسور(بموسوره

أكبر.المتحدةالولاياتشرقىجنوبفىولايةألابط

والصلبالحديدلصناعةمركزاظلتالتيبرمسجهاممدنها

حاصلاتأهمومن.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنذ

منشاسعةمساحاتتوجدشمالهاوفيالقطهن،الولاية

.الغابات

الجنوبيةالولاياتتاريخفىخاصةمكانةألاباماتحتل

عاصمة-مونتجمريكانتفقدالمتحدةالولاياتفى

اندلعتعندماالانفصاليةللولاياتأيضاعاصمة-الولاية

هذهوتسمى.ام861عامالأمريكيةالأهليةالحرب

الانفصالية.الحركةمهدأحياناالولاية

خليجلشرقالساحلىالسهليغطي.السطح

السهلهذاويتكونألاباما،منالجنوبيينالثلثينالمكسيك

وهي-وايرغراسومنطقةموبيلنهردلتامستنقعاتمن

أما.بلتباينأواسطمنالغربيوالجزء-مهمزراعيإقليم

الجزءينبينتنحصرالسطحمتموجةبراريفهيبلتبلاك

خليجلشرقالساحليالسهلمنوالجنوبيالشمالي

فيهايزرعمنطقةوهىبلتبلاكاكتسبتوقد.المكسيك

تغطيالتياللزجةالسوداءالتربةلونمنتسميتهاالقطن

تها.مرتفعا
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.م58يمايروفيم72يوليوفىالحرارةمتوسط:الملناخ

!مطحمستوىارتفاعأدنى.م734تشيهاجبلارتفاعأعلى:الارتفاع

خلئالمكسيك.علىالبحر

منتحمري.ووموبيلبرمنحهام:المدنأكبر

وفول،والبيض،اللحومومايتحيةالدجاج:الزراعية:ا!لنتجاتأهم

والمحار.الروبيان:السمكيةوالقط!.،السودانيوالفولالصويا،

ومصموعاتوالملبوساتالكيميائيةوالموادالورقمنتحات:المناعية

،والمنسوحات،والأغذية،الأوليةوالمعادد،والبلاستيكالمطاط

،الحجريالمحم:التعدينية.النقلومعدات،المعدنيةوالمصنوعات

والحجر.،الطيعيوالعاز،والبترول

أنظفسو!)أناومعساهاألباموتسمىهسديةقبيلة:التسميةأصل

(.الأجمة

يلوهامر.ولاية:الشهرةاسم

منالغربيةالشماليةالأطراففوقتشيهاجبليرتفع

تكسوهاألاباماأواسطشرقفيمنطقةوهيالبيدمونت

منطبيعيةترأكماتالبيدمونتفيوتوجد.كثيفةغابات

جزءويقعالجيريوالحجرالحديدوخامالحجريالفحم

تنيسي.نهرواديفيألاباماغربيشمالمنكبير

تجارةخاصة-الخدميةالأعمالتستخدمالاقتصاد.

تقع.ألابامافيالعمالةمنكبيرأجانبا-والتجزئةالجملة

المنتجاتوتشمل.رئيسيميناءوهىالجنوبفيموبيل

والملبوساتالكيميائيةوالموادالورق،الصناعية

برمنجهامفىوالصلبالحديدصناعةونجد.والمنسوجات

لصناعةمهمةمنطقةوبيدمونت.الأخرىالمدنوبعض

واديفيالصناعيةالمراكزتشملكذلك.المنسوجات

وفلورنس،شولسمسلومنطقةديكاتور،منكلاتنيسي

وتوسامبيا.وشفيلد،

إقليمفيالهنودالجروفساكنوعاش.تاريخيةنبذة

بعدفيماالإقليمهذاواحتل.مشة)00.8نحومنذألاباما

واليتشكاساو.والتشوكتاو،،والكريك،التشيروكيهنود

القرنأوائلفيموبيلخليجإلىالأسبانالمكتشفونوأبحر

الذينالأوروبيينالمهاجرينأولأما.الميلاديعشرالسادس

شيدواحيثالفرنسيينمنكانوافقدالبقاعهذهفىأقاموا

غير.ثهـالميلاديالثامنالقرنأوائلفيموبيلقربقلاعا

إلىثم،أم763عامبريطانياإلىمنهمانتقلتالسيطرةأن

الولاياتطالبتأم597عاموفى.ام783عامألممبانيا

أسبانيامعحربهاوأثناءألاباما،أراضيبمعظمالمتحدة

الكريكهنودلهاوتنازلأم381عامموبيلعلىاستولت

.أم418عامأراضيهمعن
481مابالاأ

هيدفالىبمن!ةمميكويهكهوففيقزح()قوسرفيجولثلالات

ألاباما.شرقيشمال

عامالأمريكيةالولاياتإحدىألاباماأ!حت

عادتثمام861عامعنهاانفصلتولكنهاام،981

.أم868عامإليهاوانضمت

الأهليةالحربأثناءالانفصاليةالقواتاؤ!زمتوقد

العامفيوكذلك.ام486عامموبيلخليجفيالأمريكية

.ومونتجمريدسلمافيالتالي

المتحدةالولاياتحكومةأنشأتام339كاظموفي

وتتولىالتنيسينهرعلىالسدودلتشيدالتنيسيواديهيئة

وإنتاجالفيضاناتفىالتحكمأجلمنتشزيلهاأمر

الكهرباء.

منكثيرشأنذلكفىشأنها-ألاباماواجهت

الخمسينياتخلالعرقيةمشكلات-الأمريكيةالولايات

مارتنقادوقد.الميلاديالعشرينالقرنمنوالستينياات

إلىسلمامنهامةمسيرةأم69ءعام!كنجلوثر

للسود.المدنيةبالحقوقتطالب،مونتجمري

مشكلاتالولاياتمنكغيرهاألاباماواجهت،كذلك

منالثمانينياتوأوائلالسبعينياتأواخرفىخطرةمالية

يكفيماتملكلاأصبحتحتىالميلاديالعركرينالقرن

.الخدماتمنكثيرعلىلا!رفالمالمن

فيزيادةإلىالطبيعيوالغازالنفطتكاليفتفاع11أدى

الطاقة،توفيرفيتكلفةأقللأنهالحجريالفحماستخدام

استغلاللمساعيالدفعمنمزيدإضافةفيأثرهلهذأوكان

ألاباما.فيالحجريالفحممناجم

عددومايزالألاباماولايةفيتنموالصناعةتزالما

قوةالجمهوريينمركزازدادوقد.مطردأزديادفمبالسكان

غايوكان،المحلىالحكمأجهزةوفيالولايةحكوص،في
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أول،للولايةحاكماأم869عامانتخابهتمالذيهنيت

القرلىمنأسسبعينياتاأوائلمنذالجمهوريونينتخبهحاكم

السوديؤديهالذيالدورأهميةوماتزال.الميلاديالعشرين

فيالولايةومستوىالمحليالمستوىعلىالسياسةمجالفي

.مطردةزيادة

بيدمونت.،برمنجهام:أيفانظرا

الرراعيه(.اضورة)االزراعةانظر:الزراعدلآ.الالات

العودبمانظر:.العربيةالموسيقيةالالإت

القدممة(.احرلبةاالموسبقيةلراللآلاتالعربيةاللوسيقى

إيصاحي(.)رسمالموسيقىالظر:.الئفخالات

الغربي!!.القوطملوكمنملكم(.37014؟-0)ألارك

الخامسأغرناأوائلفيروماعلىواستولىإيطاليااجتاح

.الميلادي

اقياشوماليةالإممراطوريةانقسمتم593عاموفي

هماقسمينإلىدائموبشكلبسرعةتتدهوركانت

الرومانيةوالإمبراطورية،الشرقيةالرومانيةالإمبراطورية

سنةإيطالياعلىاسعتولىقدألاركوكان.أسغربيةا

الغربية،الإمبراطوريةعلىخطيرةهجماتبدأم،ثم104

فديةقبلواممنه.م904وم804عاميمارووحاصر

علىا!حتولىأنلبثماول!صه.الحصارينلإنهاءكبيرة

بلالكنائسيسلبل!اوأعنهمافيهاوغنم،م014عامروما

إلىيذهصأنخطتهفيوضعقدألاركوكانعنها.عفا

إلىأ!واصفاإحدىاضوتهولكن،هناكويستقرإفريقيا

فيهناكماتحيثإيطاليا،جنوبيفيكوصعنزاإلىاللجوء

.م014عامأواخر

.القوط:أيضانظرا

وأحجرها،العتممالجهةمنأمري!طفيول!يةأقصىألاسكا

الرئيسيالمركزأنكورجمدينةتعد.سكاناوأقلها،مساحة

كبرىوثانيةالولايةعاصمةجونوتليها،والنقلللتجارة

ممتدةوهي،البقاعهذهفيالمتحدةللولاياتالتابعةالمدن

أيضاأنكورجتعدكماك!8.2لأ.هتباةمساحةعلى

.بالسكانازدحاماالمدنأكثر

فيوالعربأصتممالافيأ!طبيةاالسواحلعلىلعي!

عليهمويطلهتأصديار،الهذهالأصليونأصسكاناألاسكاولاية

والبحرالبرفىيصطادونيزالونلاوهمالإسكيمواسعم

أسلافهم.يتبعهاكانالتيالطرتبنفمي!

عامالأمريكيةالولاياتإحدىألا!عكاأصبحت

انضمامعلىعاما47مضىقدكانأنبعدأم،959

فيواشنطنوولايةألاسكابينوتفصل.ولايةآخر

الكندية.الأراضيمنكم008نحوالمتحدةالولايات

ألاسكااراضيمنالغربإلىلقطةأقصىتبعد

جزيرةبينيفصللابينمارو!ميا،ساح!!منفقطكم82

بيرجخليجفىوالواقعةلألاسكاالتابعةأصغرىاديوميد

السوفييتيللاتحادالتابعةأ!جرىاديوميدجزيرةب!تر

مساحةثلثقرابةويقع.متراتحجلوخمسةسوى)سابفا(

الشمالية.اغطبيةاالدائرةشماليألاسكا

تصلحيثكبيرالولايةهذهفيالحراريوالمدى

أضجمدادرجةدونم562-إلىالصغرىالحرارةدرجة

.م38إلىتصلالقصوىالحرارةدرجةأنحينفي

الدائرةجنوبىالتربةوطبيعةالمناخيةالأحوالوتساعد

الشعيروزراعةالحيواناتتربيةعلىالفلاحين،القطية

الشمسأنإذ،الأخرىالمحاصيلوبعضوالبطاطس

فتنموالصيفخلاليوميالمماعة02لمدةتسطهع

سريعا.نمواالمزروعات

الولاياتخارجيةوزيرمسيوارد،هـ.وأج!اشترى

دولار!000.0027مقابلروسيامنألاس!!ا،المتحدة

قفارأنهاالأمريكيينبعضوظن.أم867عامأمريكي

سيوارد،حماقةومعموهاوالجليدالثلوجسوىفيهاليس

وفرةمنلهابماألاسكالكنسيوارد.ثلاجةسموهاكما

استطاعتالأخرىوالموادوالأخشابوالمعادنالأسماك

الاحتياطيأنعنفضلا،مضاعفةأضعافاثمنهاتردأن

القطيالمحيطساحلعلىالموجودالنفصأمنالهائل

ألاسكا.لثروةاشئيسيالمصدريعتبرالشمالي

الطبيعيةومناظرهاالشامخةبجبالهاألاس!!اتشتهر

إلىقمتهارتفاعيصلالذيماكينليجبلفيها.الخلابة

بالولايةأنكما،المتحدةالولاياتفيقمةأعلىم491.6

كلبهاأنإلىبالإضافةارتفاعا،ماكنليتليقمةأء

أضشطة.االبراكين

لولايةالجبليالباسفيكيالإقليمنظاميشكل.السطح

بمحاذاةجنوباتمتدالتيالجبليةالسلاسلمنجزءاألاسكا

الولاياتفىكاليفورنياجنوبيحتىأ!ادياالمحيطساحل

جزرمنألاسكافيالجبليةالسلاس!!وتنعطف.المتحدة

ثمألالممكاأواسطجنوبمخترقةالغربفيألوشعين

منالشرقيالجنوبفيالساحلمحاذاةفيتتواصل

الولاية.

فرعية،أقسامإلىالجبليالباسفيكيالإقليمويسقسم

كم046طولهاساحليةأراضتوجدالشرقيالجنوبففي

شمبيهأرضلسانعنعبارةوهيألاسكا.مقلاةيدتسمى

عاليةجبالالفرعيالإقليمهذافيوتوجد.المقلاةبيد

الشمالنحوألاسكامقلاةيدمنوتمتد.ثلجيةوحقول



483ألاسكا

تقعألاسكاعاصمةجونو

الحدارلهاجباللين

رائع.عميقوميناءشديد

فيالرئيسيةالصساعات

صيدحولتتمركزالمدينة

وتجهيزاتالأسماك

.اليخوت

أتجاهفىترتفعومنها.إلياسسانتجبالسلسلة،الغربي

تشوغاشجبالوتمتد.رانجلجبالأيضاالغربيالشمال

إلياسسانتجبالسلسلةمنالساحلبجانبوكيناي

.كودياكوجزيرةكينالجزيرةشبهإلىغربا

فهيأنكورجمنالشمالإلىالواقعةتالكيتناجبالأما

الأنهاربفعلقممهاتشققتوعرةالارتفاعقليلةسلسلة

جبلتضموهي-ألاسكاجبالسملسلةتعتبر.الجليدية

عنالهادئالمحيطجبالسلاسلأجزاءأبعد-ماكنلى

الساحل.

الجنوبإلىألوشيانوجزرألاسكاجزيرةشبهتمتد

الألوشيانجبالوتبدو.طويلةسلسلةهيئةعلىالغربي

يبلغبطولتمتدف!،الجزيرةلشبهالفقريكالعمودهذه

تضم.النشطةالبراكينمنكثيروبهاكم،057.2

الأراضيمنمهمتينبقعتينالهادئالمحيطجبالسلاسل

المنخفضة.السهلية

سلسلةمنألاسكافيالروكيجبالسلاسلتتكون

شديدةقممبروكسولجبالومنحدراتها.بروكسجبال

الشمالأقصىفيويقع.الجليديةالأنهارجزاتهاالانحدار

هذاتحتويقع.الشماليالقطيللمحيطالساحليالسهل

يأبرمافرلستمايسمىم003يبلغوبسمكالسهل

التجمد.دائمةالأرض

كم،268601عامةبصفةألاسكاساحلطوليبلغ

المتحدةالولاياتصعواحلكلمنأطولبذلكوهو

فيالمائيةالطرقأهموهو-يوكوننهريحتل.مجتمعة

حيثمنالشماليةأمريكاأنهاربينالخامسةالمرتبة-ألاسكا

بحيرةأكبرها،البحيراتآلافأيضاألاسكاوفي.الطول

ألاسكا.جزيرةشبهفيالواقعةإليامنا

الافألاممكافيوالضيقةالواسعةالوديانفىتنتشر

الجنوبفيالسواحلعندخصوصا،الجليديةالأنهار

يمكنالأنهارهذهمنوكثير.الولايةمنالشرقيوالجنوب

سهولة.فيأحوالهاودراسةأبهاإالوصول

يفوقدخلاألاسكالولايةالنفطإنتاجيوفرالاوو!اد.

نأعنفضلاآخر.اقتصادينشاطأيصتدخلها

للنفطاحتياطيأكبرعلىتحتويللولايةلشماليةالسواحل

تشملالتيالحكومةوتستخدم.المتحدةالولايااتفي

يفوقالعمالةمنقدراالولايةومستشفياتوصدارسالجي!ق

فيوتتركز.بالولايةآخرمجالأيفىبعملونمنعدد

بالحكومةأوالولايةبحكومةالمتصلةالأعمالجونو

أنكورجمدينتيمنكلمنبالقربوتقع.الاتحادية

عسكرية.قواعدوفيربانكسرع

وتجارةالجملةتجارةمجالفيالسكانمنكثيريعحل

،والأخشابالنفطعلىالأولىتعتمدحيثالتجزئة

الذيفالديزميناءطريقعنضخمةبكمياتادكطفيصدر

موجزةحقائق

نسمة155!74:السكان
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الصفر.تحتم1ياير-5وفيم،31يولية!يالحراردمتووررر:المناخ

س!إلبحر.وأدناهم491.6،ماك!ليجبلأءلاه:الارتفاع

ستكا.جونو،فيربنكص،أنكورج،اللدنكبرى

،السالمونالسمكيةالأحشا!.،الحليبالزراعية:اللنتجالمتأهم

.!لبوتوا،الرنجة

ومنتجات،الحجريالفحمومنتحات،النفطالعذائيةا.حواد،الصناعية

المعدنية.والمصموعات،المطوعاتالأحشاهـ،،

والفحم،والده!،والحصىوالرمل،الطبييوالغازادكطالتعدين

!الأحجار.الحجري

البلادالألوشيالىجزرلغةفىتعنىالتي-الكلمةكانت:التسىبةأصل

وكأنها-الروسللمستوطنينتبدوالرئيسيةالأراضيأوالكبرى

سكا(.-لا-)أتسطق

.التخومآخرالشهرد:اسم



ألاسكا84!ا

فىأما،المتحدةالولاياتموانئأهممنبذلكأصبح

بمنافعألاسكاعلىتعوداسحياحةفإنالتجزئةتحارةمجال

.كبيرة

ذإألاسكابمصناعاتمقدمة!يالغذائيةالمنشجاتتأتي

مصافيفيتصنعكما.الساحلعلىمصابالسالمونتنتشر

النفطخاممنالمشتقةالمنتجاتكثيرمنالولايةفيالنفط

منمشراتيصئالحرفيونألاسكا.كذلكابارمنالمستخرج

الملمسناعمةالساقعاليةأحذيةوهيوا!لكلوكاتالفراء

منالمنحوتاتمختلفإلىإضافةالبحر،عجلجلدمن

والخشب.-الكريمةالأحجارمن-واليشبالعاج

قيمةفىالأمريكيةأ!لاياتاجميععلىألاسكاتتفوق

أطرغراضالأسماكاصيدمجالفىالسنويالإنتاج

مرأغر!باالحصي!ماتانوس!صاواديوينتج.التجارية

المحاصيلصألاسكاتنتجهماأرباعثلاثةحوالىأنكورج

قيمةصافيثلثبنحوالحيوانيةالمنتجاتوتأتي،الزراعية

بتربيةالإسكيموويقومألاسكا.فيالزراعيةالمنتجات

ولجلودها.للحومهاالرنةقطعان

الكهرومائية،الطاقةلإنتاجهائلةإمكاناتلألاسكا

وأكبر.الاستغلالرهنيزالمامنهاكثيركانوإن

مشيتيشامسدعلىالقائمذلكالكهرومائيةالمشروعات

جونو.قرب

صعبالأسكاأفيالحديديةوالسككالبريةالطرقمد

هو،ألاس!طأطريقفإدت!ومن،المالمنكثيراويكلف

وادوكنداس!صاألابتيربطالذيالوحيدالرئيسيأطريقا

وتوفربألاسكا.مطارا75هناكأنغير،ولاية48

طياروعليهميطلقطيارونيقودهاالتيالصغيرةالطائرات

المعزولةالقرىمنكثيربينالوحيدةالرابطة،الأدغال

الخارجي.والعالم

بالنسبةبالوقودالتزويدلإعادةكقاعدةأنكورجوتعمل

يربطالذيالقطيالطيرانخطعلىالمسافرةللطائرات

معظمفيألاسكاوتعتمدوآسيا.الشماليةبأمريكاأوروبا

كما،الحاوياتسفنعلىالأخرىالولاياتمعتحارتها

الضخمة.للمعدياتمنتظمةخطوطاتسيرأنها

بألاسكامرةالأولالبيضحلعندما.تاريخيةنبذة

الأصليين-السكانمنمجموعاتثلاثبهاكان

كلفأم725عاموفيوالهنود.والإليوتالإسكيمو

فيتوساسمهدنماركيابحاراروسياقيصرالأكبربطرس

الواقعالإقليمباستكشافروسيا،خدمةفييعمل،بيرنج

أولوجماعتهبيرنجفكان،الهادكئىألمحيطمنالشمالإلى

وهي،لورانسسانتجزيرةإلىوصلواالذينال!وروبيين

الضباببسببيتمكنوالمأنهماكيرألاسكا،منجزءاليوم

الشمالية.أمريكالقارةاليابسةالأراضىرؤيةمن

فقدام741عامبهاقامواالتيالثانيةالرحلةفىأما

فىإلياس!سانتجبلترىأنبيرنججماعةاستطاعت

والصيادونالتجاربدأماوسرعانألاسكا.شرقيجنوب

عاموفي.الإقليمهذافيأعمالهميمارسونالرودر

بجزيرةشيليكوفغريغورييدعىتاجرأنشأأم784

اسسمعليهاأطلقالتيبألاسكاللبيضمستوطنةأولكودياك

الروسية.أمريكا

فيالتجارةامتيازروسيامنحتم9971عاموفي

الشركةهذهوظلت.أمريكيةرولمميةتجاريةلمؤسسةالبلاد

فيالوحيدةالحاكمةالسلطةتمثلتلتعاما68طوال

تدريجياتتضاءلأخذتأغراءاتجارةأرباحأعنألاس!سا.

التاسعالقرنمنالخسمينياتأواحرفىروسياصارتحتى

الإقليم.بيععلىحريصةالميلاديعشر

أسماكصيدبمناطقالأمريكيةأسثركاتابعضاهتمت

أولأم878عامفأنشأتألاسكا،فيالغنيةالسالمون

مأ884عاموفىألاسكا.فيالاسماكلتعليبمصمافي

مدنىكيانذاتمقاطعةألاسكاالأمريكيالكونجرساعتبر

ومحكمةقوانينلألاسكاصارتثمومن،وقضائي

اتحادية.

إقليمفيأم698عامالذهبوجودالمنقبوناكتشف

حدودهامباشرةيلىالذيالموقعفىأص!صنداأضابعايوكون

وأنشئتالمنطقةتلكإلىالناسالاففهرعألاسكا،مع

منمزيداالذهبكشوفاتاحتذلت.وألمدنمنكثيربها

عامفيربانكسمنطقةوفىام998عامنوميقربأضاسا

.ام209

حدودحولنزاعوكنداالمتحدةالولاياتبيننشأ

قررتحيث،أم309عامذروتهالنزاعهذاوبلغألاسكا،

فىالشرقيةالجنوبيةألاسكاحدودتقومأندوليةلجنة

أصبحتأم219عاموفى.اليومعليهنراهاالذيالموضع

.المتحدةالولاياتأرا!يمنجزءاألاسكا

العشرينياتخلالالصناعاتكبرىظلت

الأسماكصيدهي،العشرينالقرنمنوالثلاثينيات

الذيالحديديةالسككخطوربطالفراء.وتجارةوالتعدي!

كما،بفيربانكسوأنكورجسيواردأم239عامأكمل

كانتمجتمعاتإلىالوصولالجويالسفرفيالتقدمأتاح

أنشأتالثلاثينياتوفي.الاخرينعنمعزولةمضىفيما

ماتانوسكا.واديفيزراعيةمستعمرةالاتحاديةالحكومة

ألاسكاإلىالعمالبآلافالمتحدةالولاياتبعثت

العالميةالحربأثناءعسكريةمنشآتوصيانةبتشييدليقوموا

م(.5491-1)939الثانية

ألاسكاطريقالحكومةأنشأتأم429عاموفي

ميناءبالقنابلاليابانيونضرباسشةنفسوفي،البري



485ألامو

أتوجزيرتيباحتلالقامواكما،ألوشيانجزرفىدت!ق

وصارت.أم439عامحتىفيهماوظلواوكيسكا،

.ام959عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتإحدىألاسكا

فيتحسيناتبإدخالالستينياتخلالالولايةقامت

أرضيةهزةحدثتام469عاممارسوفي.النقلوسائل

الشمالية.أمريكاتاريخفيمثيللقوتهايعرفلم)زلزال(

وقدوفالديز.أنكورجبمدينةالمحيطةالمنطقةفىذلكوكان

شخصا.131وفاةإلىأدت

أحدتحقيقفيام689عامللنفطشركتاننجحت

كان-النفطعنالكشفتاريخفىالاكتشافاتأعظم

للمحيطالساحليالسهلعلىبرودفوخليجفيذلك

أنابيبخطمدأم779عامواكتمل.الشماليالقطبى

اممتخراجوبدأ،الولايةعبرالنفطلنقلكم003طوله

النفط.

مأ89.-ا719عامىبينالأمريكيالكونجرسقام

ألالمسكالأهلالآراضيمنكبيرةمساحاتبتخصيص

أدىوقدبالبلاد.الطيعيةالمواردحمايةلأغراضالوطنيين

إلىالثمانينياتأواسطفيالنفطأسعارفيالحادالهبوط

المؤيدينبينعنيفجدلوثارألاسكا،اقتصادياتضعف

إلىيدعونالذينوأولئكالطيعيةالمواردحمايةلمساعي

الاتحادية.الحكومةأراضىمواردتنمية

عامألاسكاجنوبيللنفطتسربكارثةحدثت

إكسونالسفينةارتطمتمارس42يومففي.ام989

فيالبحربقاع-م103طولهايبلغناقلةوهي-فطلديز

النفطمنلترمليون42منهاوتسرب.وليمبرنسمضيق

مئاتتلوثوإلىالبريةالأحياءهلاكإلىأدىمما،الخام

ألاسكا.سواحلمنمتراتالكيلو

الإسكيمو،بمأنكورججزر؟،ألوشيان:أيضاان!

جونو.

2؟288ألاسكاطريقطوليبلغ.طريقألاسكا،

كندافيالبريطانيةبكولومبياكريكدوسنويربطكم،

أما.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيبألاسكاجنكشنودلتا

وفيربانكسجنكشندلتافيربطالعامريتشاردسونطريق

يربطالذينوعهمنالوحيدهوألاسكاوطريق.القريبة

الأخرىالامريكيةالولاياتفيالطرقبشبكةألاسكا

كولومبيافيالعامهارتجونطريقويمتد.وكندا.

طولهويبلغ،كريكدوسنإلىجورجبرنسفيالبريطانية

حواليالعامألاسكاوطريقالغربيالعساحلنقاطبين

كم.008

العالميةالحربأثناءللتموينوسيلةألاسكاطريقأنشئ

.ألكانطريقباسميعرفوكان1(-459أ)939الثانية

الأراضيفيأكم،،659تبلغالتيالمسافةءلمكيةآلتوقد

.ام469عابمأبريلمنالأولفيكنداإلى،الكندية

فغيرالاخرىاءالأجزأمامعبدالطريقطولرليلحوحوالي

بينماالطريقهذاعلىالسفرأوقاتأفضل11.معبدة

وسبتمبر.يوذبوشهري

فيأنطونيوسانوسطفىيقفتاريخى،جمكلألامو

هناكوقعتوقد.الامريكيةالمتحدةالولاياتفيبتكساس

منالحربخلالأم836عاممارس!فيث!يرةمعركة

بثيرموبيلايأحيانا،ألامو،وتدعى.تكساساستقا*لأجل

فيهاصدالتيالشهيرةالمعركةاسمعلىوإلكأمريكا،

بعكسولكن.كبيرةفارسيةقوةإقدماءاالإغريق

ألامواستعادةتموقدألامومنرجلينجلمفإنهثيرموبيلايا

الولاية.قبلمنوامتلاكها

.تنصيريكاثوليكيكمقرألاموبناءتم.الأولىالأيام

أنطونيوسانفيأوليفارسبادرالاسبانىالمنصرأسسهاوقد

لفننموذجيامثالأالمقرهذاوكان.ام718عا!حوالي

التنصيريةالإرسالياتأجلمنالأسبانيالعمارة

بجدرانمحاطة،وكنيسةديرمنتاكفتوقد،ألاستعمار،بئ

باسمالبدايةفيالتنصيريةالإرساليةهذهولىحيت.عالية

ألامو،تسميتهاتمبعد،وفيمافاليرو.ديأنطوليوسان

بالمقرالمحيطةالقطخيالحورلشجرجانيالأكلالاسم

،الأحيانبعضفيتكساسأهلاستخدموقد.التنصيري

لهم.-خصناالمقرهذا

سكانقررام،836-1835عامشتاءوخلاال

استيائهمبسبب،المكسيكمععلاقاتهمتطعتكعساس

الحركةهذهولمئباح.المكسيكيةمةالحكومن

آنا،لمسانتاديلوبيزالمكسيكيالجنرالقامالاستقلاإبة،

أواخرفيأنطونيولسانالمجاورةالمنطقةمن،بالاقتراب

.جنديالافخمسةقوامهبجيش،أم836عامفبراير

مواطنىمنوخمسينمائةتقاربقوة،المدينة2،لدوكان

وضمت.ترافسباريتوليمالمقدمقيادةتحتتكساس

كروكيت.وديفيدباويجيمعرالحدودأبعلالالسرية

حيث،تكساسجيشالمكسيكيينوصصلباغت

وأرسلآنا.سانتالصداستعداداألاموإلىانسحبوا

وأأبداأستسلم"لملنقائلاللمساعدة،للباترافيعم!

غونزاليعم!منمساعدةمجموعةعبرتأسذا.أتراح!

زادتحيثألاموودخلت،المكسيكيةالحشطوطضمن

.و.جالعقيدوغادررجلا.187حواليإلىألاصقوات

ألامولمساعدة،الأربعمائةرجالهمعظمومعه،إغوليافانن

المعداتناحيةمنبعض.المشكلاتلهمحا-ثتولكن

غولياد.إلىفعادواالطرديئعلى



الفنإلاهات486

اليوقعىألامومعركة

سانفىتمصيريمقر

نفى.تكساسنىأنطويكو

مرالسادلريومصساح

اقتحمأم836عاممارس

بقيادة،المكسيكيولىالجود

المقرآلاسانتاالجرال

وقتلوابححاحالتمصيري

الباقين.المدافعيركل

منأحشرينواأثأضااشيألاموحصارلدأالحصار.

!خمارسمنالخامسنهايةوفي.أم836عامفبراير

حانتذخيرتهماالأنالم!صسي!ج!ت،نيرانردالحصنيستطع

الحصس.مهاجمةبإمكانيةمقتنعاآناسانتاجعلمما،قليلة

فيالم!صسي!صرننجح،التالياليوممنالباكرالصباحوفي

تكساسجنودحاربالمطافنهايةوشي.الجدرانتسلة!

قليلاأنالمؤرخينبعضويعتقدعصئا.بنادقهممستخدمين

قدكروكيتبينهمومنالمعركةمننجواأسذيناالمدافعينمن

ويقبلانا.سانتامنبأوامرذلكبعدشنقاالموتواجهوا

!كإنتقولواشتيانتشاراالأكثرالقصةآخرونمؤرخون

هـفي.شةاطعرفىماتواقدحاربواالذي!التحسامميينالجنود

اشتصارهخبرالم!شسي!يا!الجخرانقلصباحاأضامنةاالساعة

السيدةفهماحةالمعرمننجواالذي!وأما.حكومتهإلى

مكسيكيةوممرضعةطفلهارالضباطأحدروجة،ديكنميسون

أسود.وصبي

منعكما.معركةصيحةالاموتذكرعبارةغدتوقد

أعافياالوقتهيوستنسامالجنراللألاموالبطوليالدفاع

فيالاستقلالحركةلينقذ،القواتمناحتاجهمالتجميع

سانموقعوفيآنا.سانتاوتتبعهشرقاتراحعفقدبمتكساس

الم!صععيكيينعلىوانقضعادتكحساس،فيجا!مينتو

منوالعشرينالحاديوفي،القيلولةفترةخلالوباغتهما

التالطاليوموفي.من!صةهزيمةالمكسيكيالجيعقهزمإبريل

توقيععلىوأجبره،ننسمهآناساكتاهيوس!تحيشأسر

امشقلالها.تحساسبموجبهايمنحمعاهدة

بملعلما؟ديلوبيزنطونيوأ،آنانتاسا:أيضانوا

هيوستن.؟يفيدد،كروكيت

إيورينوموالحوريةالآلهةكبيرزيوسبناتالفنإلاهات

وتضطاإلإلاهات.القديمةالإغريقيةالأساطيرزعمفي

إفروديتالإلاهةمرافقاتوهن،الفسونبرعايةأضلاتا

مايؤديهكثيراالذيالإخلاصقسماتوحاففاأ،أطفصلاتا

علىالجمالالثلاثالإلاهاتتضفيلاسمهن.أحشبا!ا

فيالقديمةالمصادروتختلفالشعر.علىوالرقةالبنات

عددهن.تحديد

بعضهنيحتضنالثلاثالإلاهاتترسماالفنونوفي

متدلية.وملابسهنبعضبأيديبعضهنيمسكاوبعضا،

النهضةعصرلوحةمقدمةفيالثلاثالإلاهاتوتقم!

بوتيشيللي.ساندروعملمنوهيلابريمافرا،الشهيرة

جبالسلسلةأضخمالألبجبالتعد!جيال.،الألب

بالجليدالمغطاةالعاليةالجبالقممشتش!ص!!.باروأوفي

القارةفيالطبيعيةالمناظرأجملمنواحداأ!ادئةاوأوديتها

ال!وروبية.

الأبيضالبحرقربمنشمالآالألبجبالتمتد

وإيطاليا.فرنسابينحدودالتكونفرنسافيالمتوسط

وسويسرأإيطاليا،شماليعبرشعرقاالجبالوتستمر

وشمماليوالنمسا،ألمانيا،غربيوحنوبولختنشتاين

بأكملهاالجباللمملسلةويبلطول.السابقةيوغسلافيا

ألمانياجنوبيبينمنطقةوأعرض.كمأ002حوالي

فيها،نقطةأضيقوفي،كم026حواليإيطالياوشمالي

شمالفيالليجوريةالألبفيك!48حوالىتغطي

ارتفاعهيبلغالذيبلانمونجب!!راصيا.إيصاأغربي

جبلويبلإرتفاع.الألبجبالأعلىهوم70478

الألب،جبالفيمشهورآخرجبلوهو،ماترهورن

العالمأنحاءكلمنالألبجبالإلىالناسويذهكب

مثلرياضاتهافيوليشتركوا،أجديعةاالمناظرليشاهدوا

الجليد.علىوالتزلجالجبالتسلق



487لجبا،لألبا

ويولعفراووالمولق،الأيجر،هيمشهورةقممثلاثالألبلجبال

حنوبيفىالبرليزيةالألبمنحزءاتكود(اليمينإلىاليسار)من

.الجبالقممعلىالحليديةتمإلأنهارسويسرا.

قدرالألبجباليخشونالسنينمئاتالناساممتمر

الذينالألبقرىلمسكانظنفقدبجمالها.إعجابهم

الشياطينأنالأوقاتمنوقتفي،بالخرافاتيؤمنون

)انهياراتالمثلجاتوتسبب،الجبالفيتسكنوالتنانين

الذينومازال.الأخرىالطبيعيةوالكوارث(الجليديةالكتل

الجليديةالمثلجاتتهديديواجهونالألبجبالفييعيشون

.عامكلمنوالربيعالشتاءفصلىفي

أوروباأجزاءبينعريضاحدأالالبجبالوتكون

خلالبالرحلةفقطقليلونقامالمسئ!ظهوروقبل.الختلفة

عطمةحضارةالقدماءالرومانطورلذلكونتيجة.الجبال

الجبالشماليلممكانثقافةولكن،الألبجبالجنوبي

جبالعبرالاتصالاتيذكر.وزادتتطوربدونبقيت

فىعديدةممرأتخلالطرقاالرومانبنىأنبعدالألب

الطرقتساعدالحاضرالوقتوفيتقريبا.المم!بحعهد

أجتيازعلىالناسالحديديةالسككخطوط(السريعة

واحد.يوأمنأقلفي،الألىجبال

الجغرافيينمنكثيريقسم.الالبجبالدسلاسلأهم

الألبوجبال.وغربيةوولممطىشرقيةإلىالألبجبال

منها.وأضيق،الشرقيةمنارتفاعاأكثرسطىوا!الغربية

برناردسانممرغربيالسلاسلكلالغربيةالألبوتشمل

سلاسلوتشملوسويسرا.إيطاليابينيقعالذي،العطم

والبحرية.والليجوريةوالغرينيةالكوتيةالجبالالغرميةالألب

وبحيرةالعظيمبرناردلممانممربينالألبجبالوتقع

وتضم.وسويسراوألمانياالنمساحدودعندفلىكونستا

جبالوترتفع.والرايتيةوبنينوليبونف،البيرينيةسلاسلها

سلاسلهاوتضمكونستانسبحيرةشرقيقيةالشمالألب

والكارنكوالبافاريانتاورنوالهوهدوأومايتسجبال

.وأوتزالوالكراواكن

وعلىلاخر،مكانمنالألبمناخيختلف.المظخ

مطراوأكثربرودةأشسدجوالمرتفعةالمناطقفيديسمالعموم

الألبجبالعلىوتهب،المنخفضةالمناطقفيعنا،وجليدا

وهذه.فوهنرياحتسىوعنيفةدافئةرياحتالباالشمالية

،الجبالسفوحعلىبسرعةوالجليدالثلوجتذيسبالرياح

الجليدية.الانهياراتتىبوأحيانا

منمختلفةأنواعتنمو.والحيوانيةالنباتيةالحياة

وتوجد.الالبإقليمفىمختلفةارتفاعاتءلمىالنباتات

وتغطي،المنخفضةالسفوحعلىوالبلوطالم!انأشجار

وتمتد.المرتفعةالسفوحوالراتينجيةوالصنوبربالتنمأشجار

تنموأنللأشجارولايمكنتماما.الشجرخطفوؤالمروج

كزسحلوحرا
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سطئالبحر.فوقالارتفاعاتالمقاييسوتبينوألماليا.سويسرامنكلحدودداحلكونستانسبحيرة
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خارجخضراءرقعفقطوتوجد،ذلكمنأعلىمناطقفي

ارتفاعاالجبالمناطقأقصىفىشيءأيينموولا.المروج

.ومتجمدةصخريةلأنها

جبالغاباتفيالحيواناتمنكثيرةفصائلتعيمث!

شميقةأاأسشاموااحيواناتتشملوهيومروجها.الألب

قرونذاتنادرةبريةماعزوهى،والوعلالظهباءتشبهالتي

قمماب!!أ،الجواوالصقورالذهبيةالعقبانوتحلق.طويلة

.الفراشعنبحثاالجبال

الألبمزارعيمنكثيريربى.والصناعةالزراعة

والتربةالمنحدرةأصسفوحاوتجعل.والخرافوالماعز،المواشي

ومعظم.الألبإقليمافيصعبةالمحاصيلزراعةالصخرية

المشمسة.السفوحعلىأوالوديانفيتقعالألبمزارع

الأرضلفلاحةالخيولتجرهامحاريثالمزارعونويستعمل

المعداتاستعمالعليهميتعذرحيث،المنحدرةالتلالعلى

والجاوداروالشوفانالشعيرمثلمحاصيلويزرعونالحديثة

والقمح.

قرىمنكثيروفيالألبمدنمعظمفىالمصانعتعمل

فىتوجدالالبجبالفيتصنيعاالمناطة!وأكثر.الجبال

الألبإقليممنتجاتوتشملوسويسرا،اضم!ساا

،الخاموالخشبوالأحذيةوالحلود،،الكيميائيات

معظموتعمالىوالورق،والالات،الخشبيةوالمصنوعات

منالمولدةالكهرومائيةبالطاقةالألبمنطقةفيالمصانع

الألبفىالطاقةمحطاتوتزود.بالمنطقةالمياهمساقط

بالكهرباء.أوروباأجزاءباقي

الألبمنطقةفيالبوكشتالمناجمعمالويستخرج

الجبالوتزود.النمساويةالألبفيالحديدوخام،الفرنسية

البنيالفحممنرديءوبنوعالبناءبحجرالمنطقةأيضا

فحم.،اللجنيت:نظرا.وبالملى
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الألب.إقليماقتصادفىمهمادوراالسياحةتؤدي

شامونكس،الألبجبالفيالرئيسيةالمنتجعاتوتشمل

بألمانيا؟بارتنكيرشنوجارميشنوبرختشغادنبفرنسابم

وسالزبيرج،وإنزوبرولبسويسرأبم،وزرماتمورينزغوسان

بالنمسا.

كلممراأربعينمنأكثريخترق.الألبرحلات

سريعةطرقالممراتمنولكثيرمنها.جزءاأوالألب

النمسا،أم؟374ارتفاععلىبرينر،ممرويربط.جيدة

أستعمالأالشرقيةالألبفيالممراتأكثروهوبإيطاليا.

يديروسويسرا،إيطاليابين،العظيمبرناردسانممروعند

منذبرنارد،سانتكيةهومشهورا،صغيرافندقاالرهبان

برناردسانكلابمنكثيرساعدوقد.سنةألفحوالى

الذينأو،الجبالفيالتائهينالرحالةإنقاذفيالرهبان

المهمةالأخرىالالبممراتومن.الجليديالانهيارغمرهم

وسويسرا،إيطاليابينوالسمبلونالنمسا،فيسيميرينغممر

سويسرا.فيغوثاروممر

يخترقنفقأولفريوس،حديدسكةنفقفتحعوقد

بإيطاليا.فرنسايربطوهو.أم871عام،الألبجبال

عامالألبفيحديدسكةنفقأطول،سمبلوننفقوفتح

إيطاليابينكما89.مسافةيمتدوهو.أم609

هوالألبجبالخلالالبريةللطرقنفقوأولولممويسرا.

إيطاليابينالمرورلحركةوفتحالعطمبرناردسانممر

فيغوثارلممانطريقونفق.أم649عامفيوسويسرا

فىالسريعةللطرقنفقأطولوهوسويسرا،جنوب

عامفيإنشاؤهتم،كمأ3.6وطولهالنفقوهذا.العالم

الالبيةالانفاقعنالمعلوماتمنولمزيد.أم089

النفق.انظر:.الأخرى

بتراركالإيطاليالشاعرتسلق.الألبجبالتسلق

،الميلاديعشرالرابعالقرنأواخرفيالألبجبالقمم

درجاتهاوقاسدافينشيليوناردوالإيطالىالفنانوتسلقها

منقليلاولكن.الميلاديعشرالسادسالقرنأوائلفي

حتىالألبفيالجبالتسلقرياضةممارسةحاولواالناس

بدأعندما،الميلاديعشرالثامنالقرنمنالأخيرةالسنوات

.الأرضوتضاريسوالنباتاتالحيواناتيدرسونالعلماء

طبيبوهوباكار،.جميشيلأصبحام786عاموفى

إلىيصلانشخصينأول،بالماتجالومرشده،فرنسس

علىمتنوعةعلميةمشاهداتسمجلاوقد.بلانمونقمة

الطريق.

القرنأواسطفيالألبجبالمنكثيراأضاساتسلق

الجبالفىالتريضاكتمسبعندما،الميلاديالتالمئكلشر

قامتأم855عامفى.الرياضاتإحدىبصفتهشعبية

بأول،رجالستةمنمكونةوسويسريةإنجليزيةمجموعة

وصلام865عاموفيروزأ.لمونتنا-خحتسلق

وكانت.ماترهورنجبلقمةإلىمرةلاولالمتسلقور،

ومرشدينإنجليز،رجالأربعةمنمكونةالمجمو!4

عشرالتاسعالقرننهايةومع.فرنسيومرشدسويسريير!

تسلقها.يتملمقليلةقممإلاتبقلأالميلادي

منشعبيةأكثرالألبمنطقةفيالجبالتسلقأصج

الألبمرشدوويستعمل.العشرينالقرنبدأيةفي،قبلذي

منالكثيرلمساعدة،الجبالفيللتريض-نديثةمعدات

حوالييتسلقسنةكلوفى.القممأعلى،قياسالمتسلقين

أ!اترهورن.اقمةمتسلم!ألفي

نأالجيولوجيونيعتقد.الألبجبالتكونتكيف

أصبحمايغطي،الأوقاتمنوقتفي،كانعل!!ابحرا

شماليفيالأرضيةالكتلوبدأت.الألبإقليمألا!،يسمى

منأكثرمنذبعضابعضهامنمقتربةتتحركبيهوجنىالبحر

أدىمماالالتواء،علىالبحرقاعوأرغمتسنةمليور،مائة

بعضوفىتدريجيا.عظيمةووديانحافاتتكونإلى

وهذه.أخرىكتلاضخمةصخريةكتلد،حت،المناطق

الألبلجبالالرئيسيةالسلاسلكونتاللإيعيةالعمليات

سنة.مليونعشرخمسةحواليمنذ

الحجرمنأساساالألبسلاسلمنكثيرتتكوذ

القديمة.العصورفيالبحرحوضيكونكانالذيالجيري

صخوراوالغربيةالوسطىالألبأجزاءأعلىوتضم

فيهابماالصخور،هذهأنالجيولوجيونيعتقد1)بلورية(0

ماوقتفيكانت،والشيعستوالجرانيتاكيسصخور

القوىبوساطةأعلىإلىدفعتوأنهاالبحر،قاعفيتقع

الألب.جبال،كونتالتي

العصرأثناءالألبوديانتملأالمثلجاتتوكا

وانتهىسنة751..،...حواليمنذبدألذي،الجليدي

إلىالمثلجاتاتجهتوعندما،سنةآلافعشرةحواليمنذ

وأزالتها.والصخورالتربةحفرت،الت!جنوبي

شديدةجوانبذاتوديانذلكعنوفجت

.أخرىأرضيةوأشكالواسعةطبيعيةوقاعاتالانحدأر،

الجليد.حافةعلىالمترأكموالصخرالتربةجماتالمثلنقلت

عبرسدوداالموادهذهكونتالجليد،ا-ابأنوبعد

تكونتوقد.لذلكنتيجةبالماءامتلأتأقيا،الوديان

لولحميرنبحيراتتشملكثيرةألبيةبحيراتجمقةالطربهذه

الوقتوفي.وزيورخوجنيفوكونستانسوكومو،

جبالفىمثلجةوثلاثمائةألفحواليجدي!الحاضر

جنوبىفيجلاسيرألتعقوهوأكبرهاو-وجد،الألب

.سويسرا

لالافالألبجبالفيالناسعاش."فاريخيةنبذة

القبائلحكمت،.مقالسادسالقرنوبحلولالسنين
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هزم.مق15الى58عامومنذ.المنطقةمعظمالسلتية

شسماليمنأجزاءعلىواستووابالألبالصلتيينالرومان

الختلفة،الألبممراتخلالوقاارومانبنىأوروبا.

قليلبعدهذهوأصبحت.الشماليةبأقاليمهاروماليربطوا

لتجارةنتيجةأوروبافيازدحاماالوتأكثرمستوىفى

.الشمالمعالرومان

انهياربعدالألباجبالخلاأ!السفرتناقص

وأعن.الميلاديالخامسالقرنفيالرومانيةالإمبراطورية

والجنود،،الدينيينوالقادةوالتجار،،الحكوميينالموظفين

وخلال.الجباللعبورالرومانيةالطرقاستعمالفياستمروا

منعددمنجزءاالألبجبالكونتالماضيةالقرون

.والأمال!مبراطوريات

فيالألبحبالعبرحديديةسككأولالعمالبنى

التحسنساعدوقد.الميلاديعشرالسادسالقرنأواخر

أقلفىالأأ!بجبالاجتيازعلىالمسافرينالنقلطرقفى

ا!متازة.الحديديةوالس!طثالطرقبوساطةواحد،يوممن

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اطتلحةمعرابرلارد،سالىألمانيا

للانمونمويسرااوروسا

اسمسااالشحرةممربريخر،

!حيولعمراو،ترهورلىمايرولتا

كيلوعشرةتبعد،المتوسطالبحرفيجبليةجزيرةإ!ا

إلىنابليوننفيوقد.توسكانيشاطئغربىجنوبمترات

إلباتغطي.الأولنابليونانظر:.أم481عامالجزيرةهذه

يببنك!اكما،64شسواطئهاطولويبلغ.2كم422مساحة

بورتوفيرايو،مدنهاوأهم.نسمة.00027سكانهاعدد

تحكم.والفواكهوالنبيذوالرخامالحديدمنتجاتهاوتشمل

انظر:ليفورنو.مقاطعةمنكجزءالجزيرةهذهإيطاليا

إيطاليا.

اولاياتينا!ودعلىتقعصغيرةبلدةإلياسو

للسفررئيسيةبوابةوتستجدموالمكسيكالأمريكيةالمتحدة

للتصنئوالتوزبفيمهممركزأنها.كماالبلدينبين

نسمة.51ء،342سكانهاعددويبلغ.الغربيالجنوب

في،الكبرىلريوالشماليةالحافةعلىإلباسومدينةتمتد

جبالبينممرعلى،تكساسلولايةالبعيدةالغربيةالزاوية

فرأنكلينوجبالالجنوبإلىلمكسيكافيمادريسيررا

فوقها.المدينةمنجزءيمتدحيثالشمالإلى

بريطانيافيقتيلأولم(.02-9؟)الثديس،أليان

تسمىرومانيةمدينةمواطنيمنكان.ذكراهتحيا

شاير.هيرتفوردفيألبافزبسانتالانوتعرفصيولايم

الاضطهادمنالهاربينالقساوسةلأحدحمايتهألبانمنح

الدينيعتنقألبانجعلفيالقسيسهذانجحوقد،الروماني

ني.النصرا

الذينالجنودوجدالفارالقسيسعنبحثهموأثناء

ثمفاعتقلوهالقسيسذاكعباءةمرتدياألبانأثرهفىكانوا

وحتى،الأسطورةهذهرواياتاحتلفتوقد.أعدموه

التاريخعلماءحددفقد.خلافمثاركانألباد:فاةتتار

منحالياالمقبولواستنئالتاريخ.الرابعالقرنبأوائلوفاته

الحالي.القرنمنالسبعينياتأواخرفيالمكتشفةالمعلومات

لمرسيا،السكسكونيالملكأوفاأنشأم797عاموفى

فيهقتلالذيالموقععلىألبانز(سانت)ديرأبيألبانزسانت

.ألبان

ولكنهيونيو،22يومألبانللقديمم!الدينيالعيديوافة!

أيضا.يونيو17يومالصلواتكتابشيلحمجل

بركانفوهةفىألبانوبحيرةتقع-ة.أب!،

القدماءالرومانوكانإيطاليا.غربأواسصأفىخامد

تعسمىكانتالتيالبحيرةهذهحولعووته!يقضون

فقدالأساطيرإحدىإلىوأستنادأ.ليكوسألبانوسآنذاك

مدينة،إينياسالوواديالمقاتلأبن،أسكانيوسأسس

.البحيرةهذهعندنجاالباله

المتحدةبالولاياتنيويوركولايةعاصمةأبب

وهي.نسمة820/101لممكانهاعدديبلغ،الأمريكية

مدينةأنها،كماالولايةفيللنقلالرئيسيةالمراكزآخر

نهرعلىوتقع.البحريللشحنومركزمهمةصناعية

أنهاورغم.التجاريبالنشاطيتميزميناءوبهاهدسون

تطهيرتمأنهإلاألاطلسيالمحيطمنكم412تبعد

منالمحيطاتسفنتتمكنحتىهدسوننهروتعميق

فيالمدنأقدممنواحدةألبانىتعتبر.المدينةإلىالوصول

الأمريكية.المتحدةالولايات

أستراليافيالغربيالجنوبيالجزءفيوميناءمدينةأليالي

كم004بعدوعلىكيئجورجمضيقعلىوتقع،الغربية

نسمة.!95513سكانهاويبابمدد.بيرثمن

فيالطيعيةالمرافئأروعمنواحدألبانيوميناء

والشحوموالشوفانوالشعيرالقمحعبرهيصدرأستراليا.

نية.الحيوا

الصموفمنسوجاتلإنتاجمصانعفيهاتوجدكما

وتسهيلاتللسمادومصنعوالأسماكالمعلبةوالخضراوات

مصدرالخلابلمماحلهاويمثل.السائبالقمحلشحن

.السياحمنللعديدجذب
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مستوطنةأولألباني

غربيفيأورولية

طبيعيمرفأبهاأستراليا.

جميل.

منأولفانكوفرجورجالبريطانيالمكتشفكان

برنمس!وسماهام،197عامألبانيمرفأوأجراكتشف

أولام826عاملوكيرإدموندالرائدأقامهاربر.رويال

أصبحت.ألبانيفيلأسترالياالغربيالجزءفىمستوطنة

لكنها.محليذاتياستقلالذاتأم851عامفيالمدينة

9391)الثانيةالعالميةالحربعقبسريعاتطوراشهدت

الصناعاتأقدممنالحيتانصيدحرفةوتعتبرام(.459-

لصيدمحطةآخرأغلقتام789عاموفي.المدينةفي

ألباني.منبالقربوكانت،الحيتان

منالضرقيالجنوبيالقسمفييقعجبليقطرأليافدا

تقدما.الأقلالأوروبيةالدولإحدىوتعدأوروباقارة

ممارسةخلالمنرزقهمألبانياسكانمعظمويكمسب

الألبانية.اللغةويتحدثونالزراعة

مقاليدعلىالشيوعيالحزبسيطر.الحكمنظام

-أ449بينالممتدةالفترةفيالألبانيوالاقتصادالحكم

.الفترةتلكخلالالإنسانحقوقوانتهكت،أم099

تشكيلتم،الشيوعيةالسيطرةحقبةانتهاءوبعد

الشيوعيللحزبينتمونأعضاءمنتتألفمؤقتةحكومة

الدولةرئيستعيينعلىويصادق.الشيوعيةغيروالأحزاب

خلالمنعضوا،041،الوطنيةالجمعيةأعضاء

الوزرأءرئي!ربتعيينالدولةرئيصرويقوم.الحرةالانتخابات

مهامتنفيذعلىالإشرافمسؤوليةبدورهيتولىالذي

حكومته.

تنقسممقاطعةوكل،مقاطعة27إلىألبانياوتنقسم

محلية.مجالستحكمهامحليةمناطقإلىبدورها

فيألبانياسكانمن%63يقاربمايعيش.السكان

يكسبونالألبانيينمنقلةأنكما،زراعيةريفيةقرى

ساحلطولعلىالأسماكصيدحرفةمنرزقهم

سكانهاعدديتجاوزمدينة21ألبانياوفي،،الأدرياتيكي

ماإذامنخفضةألبانيافيالمعيشةمستوياتوتعد

الأوروبيةالقارةدولفيالمعيشةيستوياتقورنت

والاجتماعيةالصحيةالخدماتتأمينويتم.الأخرى

الألبانيونويدفع،مقابلدونألبانيالسكان4والتعليمب

الأجورعلىتسيطرالحكومةلكن،الدخلضريبة

.وأللأسعار

ممارسةالسابقفىالشيوعيةالألبانيةالحكومةتعارف

صادرت،أم!67عامففيالبلاد.فيالدينيةالمعتقدات

عامفيأنهإلا،الدينيةالجماعاتممتلكاتالحكومة

الشعائربممارلمسةالألبانيةالحكومةصحتلرأم099

الذيالوقتوفى.العبادةأماكنوافتتاح،الدينيةوالعبادات

،ام679سنةالدينيةالعباداتكارسةالحكومةفيهمنعت

المسلمين،منألبانياسكانمن7%0يقاربماهناككان

موجزةحقائق

اناتيم:صمةالعا

نيةالأبى:ؤالرس!اللغة

جمهوري:الحكمنظام

كم7.822لح8:المساحة

نسمة.714.281.3م9891عامتقا.ير:لسكانا

نسمة.92423،،،0م6991عامتقدير

نسمة8.3ء00/4"م011002كلاالمتو!

من37%،ريفيونالسكانمن63%2،/كمنسمة181:الكثافة

م1002سنةالمتوقعألمانياسكانعدد،-خصريونالسكان

نسمة.3لأ!0008.6

،السكريوالشمدروالبطاطاالدرة:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

الإسمنت،:المناعة.والنفط،والنحاسالكروم:اللعادن.والقمح

والنسيجية.،الغذائيةوالمنتجات،لكيميائيةالأسمدة
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ألبانيا

ليهميةطرصممة!

احرىمدر

الححرسطحلمحوقالارتالاع

الدوليةالحدودفيمرحغالسمتالحريطةهده

،.الشرقيةالأورثوذكسيةالكناشإلىينتمون%2و.

الكاثوليك.من%أ.و

نظامهاتوسيعإلىألبانياسعت،أم49ءعاممنذ

وكان،الأميةنسبةخفضفيالأثرلهكانمماالتعليمي

لفترةالابتدائيةبالمدارسالالتحاقالأطفالجميععلىلزاما

بجامعةطالب!13...ويلتحق.مشوات8إلىتصل

للتعليممراكزسبعةألبانيافيويوجد.الحكوميةتيرانا

العالي.

ويببألبانيا،معظمالجبليةالمرتفعاتتحتل.السطح

فوقم095.2نحوالشمالفىالألبمرتفعاتارتفاع

جبلهيألبانيافىقمةوأعلىالبحر.سطحمستوى

الساحليالسهلويمتد.الشرقىالشمالفىكورابيت

%03الغاباتوتغطي،الأدرياتي!صالبحربمحاذاةالألبانى

البلاد.مساحةمن

الأدرياتيكي،البحرفيالرئيسيةألبانياأنهارتصب

الجبلوجمهوريةأوهريدبحيرةمقدونياألبانياوتشارك

منكلاألبانياتشاركسكوتوري،كمابحيرةفيالأسود

بريسبا.بحيرةفىواليونانمقدونيا

الأدرياتيكيللبحرالمحاذيةالألبانيةالأجزاءفييسود

ويتراوحممطر،وشحتاء،وجافحارصيفذومعتدلمناخ

سم.أ5.أو..بينأصسنوياالأمطارهطوأ!معدل

المصانع،جميعالألبانيةالدولةتمتلك.الاقتصاد

إلىإضافة،الإنتاجومراقبةوالمزارعأ!اقةاتوليد:محطات

ركزتوقد.والاتصالاتالنقلمرافقجميعامتلاكها

قطاعتطويرعلىالسابقةالشيوعيةالألبانيةالحكومة

من%06علىمايزيدأنمنالرغمعلىالثقيلةالصناعة

الحكموبنهاية.الزراعيالقطاعفييعملونألبانياسكان

بعضملكيةنقلعلىالجديدةالحكومةعملت،الشيوعى

.الخاصللقطاعالاقتصاديةالنشاطات

ومزارعجماعيةمزارعمنالزرأعةنظامويتألف

ور!الزراعةتحديثالألبانيةالحكومةحاولت.دولة

تكثيفخلالمن،الزراعيةوالإنتاجيةالإنتاجمستويات

يأتي.الكيميائيةوالخصباتالزراعيةالآلاتاستحدام

والذرةالعنبألبانيافيالإنتاجيةالمحاصيلقائمةرأسعلى

ويقوموالقف.السكريوالشمندروالبطاطسوالزيتون

والماعزكالأغنامالماشميةبتربيةالألبانالمزارعينمنالعديد

والدوأجن.

يستخرجحيث،متنوعةمعدنيةبمواردبغناهاألبانياتمتاز

منوغيرهاوالنيكل،اللجنيتوفحم،النحاسمناجمهامن

عمدتوقد.والنفطالطيعىالغازيستخرجكما،المعادن

وبعضالنفطتكريرمحطاتإنشاءإلىالألبانيةالحكومة

الصناعاتمقدمةفيويأتي.الأخرىالصناعيةالمنشات

الغذائيةوالمنتجاتالكيميائيةوالخصباتالأسمنتالألبانية

النسيجية.والمنتجات

منكلقدمأم491789ءبينالممتدةالفترةوفى

والصينالسابقةويوغوسلافيا)سابقا(السوفييتيالاتحاد

الألباني،الاقتصادتطويربهدفاقتصاديةمساعدات

وبعد.الدوللتلكالرئيسيالتجاريالشريكألبانياوغدت

،أم789مشةألبانيامعالتجاريةعلاقاتهاالصينقطع

الدولمنالعديدمعتجاريةعلاقاتألبانياأقامت

وتركيا.وإيطاليا،،واليونان،وفرنسا،كالنمسا،الأوروبية

والفواكه،والنحاس،الكروممنألبانياصادراتوتتألف

وارداتمقدمةفيويأتي.والنفط،والنيكل،والخضراوأت

التعدين.ومعداتالزراعيةالالاتألبانيا

كحمس!اول!!ثلا*
ص؟ا.

*

!سلمم!".لأحصسالححرأ!
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عامقبلالسياراتملكيةالألبانيالقانونيبحلم

فإنبعدئذ،السياراتبملكيةالسماحبعدوحتى.أم199

امتلاكمنجعلتالشعبافرادلمعظمالاقتصاديةالظروف

السككشبكةوتربط.ممكنغيرأمراخاصةسيارة

بالمراكز،دورسوميناءالعاصمةتيرانامنكلاالحديدية

بشبكةألبانياوترتبطوشكودر.إلباسانمثلالصناعية

والمجروألمانياسويسرامنكلمعجوينقلخطوط

ومقدونيا.وسلوفينياوكرواتياوإيطاليا

تاريخيةنبذة

الأتراكسكاندربيج،بقيادة،الألبانيونقاوم

وأصبحالبلاد.علىالاستيلاءحاولواعندماالعثمانيين

وفاةوبعد.الوطنيألبانيابطليدعىسكاندربئبعدئذ

حيثألبانيا،الأتراكهاجم،أم468عامالقائدذلك

منأكثروخلال.العثمانيةالإمبراطوريةمنجزءاغدت

علىألبانيازعماءسيطر،العثمانيينحكممنعام004

تلكأثناءالألبانمنالعديداعتنقوقد،المحليةالشؤون

اللإلمسلام.الفترة

فىمحليةاضواباتوقعت،العثمانيينحكموأثناء

القرنفيإلاالبلادفيتبرزلمالوطنيةالحركةأنغيرألبانيا،

القادةمنجماعةنظمتام878عاموفيعشر.التاسع

نأغيرأهلها.ألبانيايحكمأنإلىدعترابطةالألبانيين

عامحتىالعثمانيةالإمبراطوريةسيطرةتحتبفتألبانيا

البلقانحربخلالاستقلالهانالت.كلندماأم219

وأصبحتألبانياحدودرسمتمام139عاموافي.الأولى

ذاقي.حكمذاتوللابدألبانيا

والصربوالإيطاليونوالنمساويونالمجريون9احتل

الأولىالعالميةالحربخلالالألبانيةالأراضينوالفرنسيم

عامحتىالإيطاليةالقواتوبقيتأم(.189-ا19)4

تولىوقد.الاستقلالنيلعلىألبانياأصرتحينأم029

ألبانياوأعلنأم259عامفيالسلطةزوجوبيلثأحمد

عاموفىلألبانيا.رئيسأولوأصبحجص!ورية،دولة

ألبانياوحكمألبانياعلىملكانفسهزوجونصب،ام289

.ام319عامحتى

جزءالتصبحألبانياإيطالياضمتام939إبريلوفي

إيطاليااستسلمتوعندما،الإيطاليةاطوريةالإمبمن

.أم439سنةألبانياالألمانالجنوداحتلللحلفاء،

ألبانيافيبرزت4الثانيةالعالميةالحربسنوات!وخلا

مدحتتزعمهاكومبيتارباليسميتلمنية2وحركة

كوبيعباسقادهاالشرعيةالحركةوجماعة،فريشري

جبهةباسموتدعىالشيوعيةالمنظمةهيدالثةوحركة

هذهحاربتخوجا.أنورقادهاالتىالوطنيةالتحرير

ضدمجتمعةصراعهاإلىبالإضافةبعضابعضهاالجماعات

سنةألبانيامنالألماندحرتموقد.المحتلةأ؟لمانيةاالقوات

والمآذنالمساجدتف!فى

تيرانا،عليلثرقيةسمة

فيالاتراكأسسهاوقد

عشرالثامنالقرن

تيراناكات.الميلادي

عاممندلألبانياعاصمة

دمرتلكنها،أم029

العالميةالحربخلالكثيرا

التانية.
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يلتقولىالألبانالفلاحون

بمحطقةالأعامسوقفي

نأم!الرعموعلى.ريفية

الزراعيةالأشطةمعظم

مزارعمنتتكولىبألماليا

الدولة،تمتلكهاحماعية

للمزارعينيسمحإنهإلا

زراعيةقطعامتلاك

المزارعونيملك.صغيرة

والأدقارالضأنمنالقليل

ويررعونوالدواحن

تلكفىمعينةمحاصيل

القطع.

تيرانامدينةفيشيوعيحكمانظامتأسيسوتمأم،449

أولأمينابصفتهألبانياحكمخوجاوبدأألبانيا.عاصمة

حريةمنالشيوعيونحدوقد.الألبانيالشيوعيللحزب

حكمهم.إبانالسكان

جبهةتش!صلفياليوغوسلافيالشيوعيالحزبساعد

ويوغوسلافياأجانياأبينالعلاقاتوبقيتالوطخيةالتحرير

الألبانأيدوقد.أم489عامحتىقوية)السابقة(

بغيةوذلكيوغوسلافيا،معخلافاتهمأثناءالسوفييت

انتهتوقد.اليوغوسلافياضأثيرامنأنفسهمتخليص

في)السابة!(السوفييتيالاتحادمعالقوميةألبانياعلاقات

فيالصينألبانياوأيدت.الستينياتمنالأولىالسنوات

معالدبلومامسيةعلاقاتهاوقطعت،السوفييتمعخلافها

فيالصينأسهمتوقد.أم619عامالسوفييتىالاتحاد

وحتىالستينياتبدايةمنلألبانياالفنيةالمساعداتتقديم

الوحيدةالأوروبيةالدولةألبانياوغدتالسبعينياتنهاية

فيتوترتالصينمعألبانياعلاقاتأنغير.للصينالحليفة

بهجرالصينالالبانالقادةاتهمحينالسبعينياتنهاية

منكليمعلاقاتهاتحس!تفيوانتقدتها،الشيوعيةالمبادئ

وقد.الأمريكيةالمتحدةوالولايات)السابقة(يوغسلافيا

بقطعوالانتقاداتالاتهاماتتلكعلىالصينردت

ألبانيا.عنالمساعدات

ألبانياأعادتالعشرينالقرنمنالتسعينياتبدايةوفي

وحسنت،السوفييتيبالاتحاديعرفكانمامععلاقاتها

منالعديدمعاتصالاتهامنوزادت،الصينمععلاقاتها

الأمريكية.المتحدةالولاياتضمنهاومنالدول

مدةألبانياحكمأنبعدام،859مشةخوجاتوفي

الشيوعيللحزبأولأميناعاليارامزوخلفهعاما،أرب!ن

عالياحكومةأدخلتوقدلألبانيا.رئيساعين.كماالألباني

الشيوعيةاندثارتحاشيبغيةواقتصاديةاجتماعيةإصلاحات

وسمحت.ام989سنةالشرقيةأورولادولشهدتهالذي

دفعإلىدعتكما،الدينيةالشعائربممارسةالحكومة

إنتاجيةمستوياتيحققونالذينللعمالتشحيعيةمكافآت

غيرالسل!بعضإنتاجفيالنقصسدبغيةوذلك،مرتفعة

لتغييركافيةالإصلاحاتتلكيعدوالمالألبانيينأن

الطلابنظمأم199عامففي.الأفضلنحوأوضاعهم

لإجباروذلكالحكومةضداحتجاجاتتيرانافيوالعمال

امتدتوقد،السلطةعنالتخليعلىالشيوعيالحزب

ألبانيا.أنحاءجميعلتشملالاحتجاجات

الواحد،الحزبحكمحقبةبإنهاءالمحتجونطالب

وإجراء،حرةأنتخاباتحلالمنالحزبيةبالتعدديةوطالبوا

الحزبسمحوقدللبلاد.الاقتصاديةالبنيةفيتغييرات

وتم.أم199عامشيوعيةغيرأحزاببتشكيلالشيوعي

.!

!

ه
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تيرانا.مديخةفيسكاندربيجتمثال

غالبيةعلىالشيوعيونحصلحيثوطنيةانتخاباتعقد

ضداستمرتالاحتجاجاتولكن،الوطنيةالجمعيةمقاعد

وأعضاءالشيوعيالوزراءرئيمه!وأجبر،الشيوعيالحكم

تمكمامؤقتةحكومةتشكيلوتم،الاستقالةعلىوزارته

وقد.ام299منتصففيوطنيةلانتخاباتموعدتحديد

الظروفتحاشيبغيةبلادهمالألبانيينمنالالافترك

أجريت.الحريةمنالمزيدوكسبالصعبةالاقتصادية

الديمقراطيالحزبوفاز،أم299مارسفيالانتخابات

العدائىالشعورأجبرأبريلوفي.الشعببثقةاليمينى

سنواتأربعقبلاستقالتهتقديمعاليارامزالرئيسللشيوعية

ساليالديمقراطيالحزبرئيسانقخب.ولايتهنهايةمن

للبلاد.شيوعىغيررئيصأولوصفهبيرشما

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

البلقانأجحرا،الأدرياتي!ي

ناتيرالأيوىالبحرا

مدينةإدىاسمهايعودادناسمنجماعةألبجئسيو!

تعرففرقةمنجزءاوكانوافرنسا،جنوبيألبي

وألمانيافرنسامنأجزاءفيالجماعةانتشرت.بالكاثاري

الميلاديين.عشروالثالثعشرالثانىالقربنفيوإيطاليا

فيوالشرالخيرلمبادئالممستمربالتضادأتباعهاواعتقد

الشر،قوىتمثلالدنيويةالأمورأناعتقدوا.كماالعالم

آراؤهموكانتالوحيد.الخيرهيالبشريةالروحوأن

لارتكابالجسدكعقابأسيرةكانتالروحأنتقضي

إسارفكفييتمثلكانالخيرمراتبأعلىأن،الخطيئة

الأطفالوإنجابالزواجعارضواوقدالجسد.منالروح

وأيدوا.الأخرىالحيوانومنتجاتالدحوموأكل

شمعبيتهمتزايدتوقد.الجوعطريقعنخاصةالانتحار،

منتصففيبالهرطقةالكنيسةعليهم-صمتأنإلى

الصليبيةالحملاتونجحت.الميلاديعشرأيالثاالقرن

القرنأولفيتدريجياقوتهمتحطيمفيالتفتيم!ومحاكم

منبثوراتقيامهممنالرغمعلى،الميلاديعمشصالثالث

وجودهمتلاشىأم035عامحواليوفيلا%س.وقت

أوروبا.غربيفي

الهرطقة.؟القديس،دومينيك:جمضاأانظر

أمريكيرسامام(.-839)7918إيفانألبرايد،،

أقرانهأساليبعنيختلفبهخاصومنهجبأسوبيتميز

الفكرةتركزت.عاصروهالذينالاخرينالفناني!من

التقدمبسببالإنسانشكلتدهورحوللأعمالهالرئيسية

الأفرادعلىالزمناثارأعمالهأوضحتفقدالعمر.في

أعمالهوأنجحأشمهرومن.مجهريةتكونتكادوبتفاصيل

أفعلهولمفعلهعلىيجبماكانباسملوحة

قديماباباتغلقمتجعدةيداتظهروهيأم(أ-449)319

صورةأيضاأعمالهومن.ذابلةوزهرةبإكليلمزخرفا

.(م4491-4391)"محراينوريالد

الثانيةالعالميةالحربأثناءنفذشيكاغو.فىأليرايتولد

ترتبطالعسكريةالمستشفياتفيطبية"وضيحيةرلممومات

الفن.مجالفىاللاحقةباهتماماته

فيإدواردأدبرتجبليقع.!جيلإدوارد،أليرت

غينيا-بابواشرقيجنوبفيستانليأوين%بالسلسلة

موريسبورتشمالىمنكما28مسافة-تلى،الجديدة

علىقمتهوتطلالبحر.سطحفوقم)31993ارتفاعلى

سفوحه،علىالأشجاروتنمو.والجنوبيةاحشماليةالشواطئ

سوىينموولاالبحر.سطحعنم.0003ارتقعحتى

.الارتفاعهذاعلىالخشنةالحشائشص!أنوابعض

منبدجيكامدكام(.349-)1875الأولألبرت

فيالأبطالالعسكريينالقادةوأحدأم،349إلم،9091

للجيع!العامالقائدبوصفهساهم.الأولىال!الميةالحرب

عاممنسبتمبرشهرفيالألمانتقدموقففىالبلجيكى

.الحربنهايةحتىللجيحقفعلياقائداظل.ام419

مشاكلحلفيبلادهمساعدةفيالحربب!طوأسهم

فيقليلةمشواتخلالبلجيكانجحتوقدالت!!ير،إعادة

.الحرباثارتخطي



بحيرة،تلبرأ694

ليوبولدالملكحفيدوهوبروكسلفيألبرتولد

عاملبلجيكامد!اانتخبالذيالالمانىالأمير،الأول

.ام909عامفيالثانيليوبولدعمهخلفوقد.أم831

والتيأم009عامفىلافاريادوقةإليزابيثمنوتزوج

الجديدلوطنهازوجهاعنوولاءشجاعةتقللاكانخط

بلجسكا.

وكان.ملكاكانعندماالتحرريةبارائهألبرتعرف

الجبالأحدتسلقهأثناءمصرعهلقيوقدبارزا،رياضيا

الذيالأكبرابنهوخلفهبلجيكا.فينامورمنبالقرب

الثالث.بليوبولدعرف

نيانزا.لبرتأأوألبرتبحيرة.يحيرةأليرى،

أحضغو:اأ:غندابينالواقعةالني!نهرمصادرمنواحدة

البحيرةمساحةوتبلغسابقا(.)زائيرالديمقراطية

وتأتي.كم32وعرضهاكمأ06وطولها2كم482.4

فيالواقعةإدواردبحيرةمنألبرتبحيرةمياهموارد

نيلباتحاهشمالآيتجهالذيسيملكىنهرعبر،الجنوب

زوجإلىنسبةألبرتبحيرةباسمالبحيرةسميت.ألبرت

فكتوريا.الملكةبريطانيا،ملكة

ألبرت،حورانيانظر:حورالي.حبيبألبرت

درسام(.049-)1872ديمانجونألبرت

الديبيكارديعنكتابهكشفوقدوالتارب!الجغرافيا

بينومن.مكثفةميدانيةأعمالعن،ام09ءعامصدر

عامصدرأوروباافممحلالعنكتاببحوثهآخر

عامالبريطانيةالإمبراطوريةعنوكتاب،أم029

موسوعةمنوالثانيال!ولالجزءينكتبكما.أم239

وهولنداوبلجيكاالبريطانيةالجزرحولالعالمجغرافيا

للحولياتمحرراوباعتباره.أم279عامولوكسمبرج

البشرية.الجغرافيةالبحوثمنعددا،كشبالجغرافية

أم(.28أ؟-.)602القديسالكبير،ألبرت

أهميتهاكتمسبألمانينصرانيلاهوتوعالمفيلسوف

الحقيقةوبينوالفسلفةاللاهوتبينبالاختلافلدراشه

الختلفةالمجالاتأنيعتقد.كانالتجريبيوالعلماالمجردة

مناهجوتتطلب،مختلفةقوانينمجموعاتتتبعأطمعرفة

وكتب.بالعلوممعرفتهفيزمانهسبق.مختلفةامعتقصاء

ملاحظاتهمستخدما،مختلفةعلميةموضوعاتعن

وكرس.الفلسفةالجغرافيا،الكيمياء،،الفلك:مثل،الخاصة

القديمالإغريقيالفيلسوفكتاباتلتعميموقتهمعظم

فسلفةعنالتعليقاتمنكبيراعدداكتبكماأرسطو،

تلاميذهأشهرعلىتأثيرالكتاباتلهذهوكانأرسطو.

يعرفونآخرينلاهوتيينوعلى،الإكويمىتوماأغديسا

المدرسية.:نظرا.بالمدرسيين

لاونجنفينبيلةلعائلةالكبيرألبرتالقديسولد

حيثإيطاليا،فيبادوابجامعةوالتحق.أولممنبالقرب

ودرس.الدومينيكانىالرهبنةلنظامأم232عامفيانضم

حياتهمعظمقضىلكنه،الأوروبيةالجامعاتمنالعديدفي

فىالباباوممثل،أسقفوظيفةشغللألمانيا.كولونفي

رفيع.دومينيكانيمنصبوهوألمانيا،

سكانهاعددكندا،يخربينيمقاطعةألبرظ

للنفطالمنتجةالأقاليمأكبرمنوتعد.نسمة2.ء278،37

%9و.النفطمن%08حواليتنتج.أجةالشماأمريكافى

الإنتاجفيكبيرإسهامولهاكندا،فياطبيعياأخازامن

والشعيرالقمحالرئيسيةمحاصيلهاوتشمل،الزراعى

كبرىفتعدكالفاريأما،أدمونتونوعاصمتها.والشوفان

مدنها.

أم(.472-041)4باتيستاليون،ألبرتي

عصرفيعاش،إيطاليومؤلفورساممعماريمهندس

منالأرلعينبلغأنإلى،أوقاتهمعظميقضىظل.النهضة

والحضاراتالقديمةالإغريقيةاللغةدراسةفي،عمره

وهى،الإنسانيةالحركةأعضاءكأحدصيتهذاع.:مانية11

والنقديةالفرديةوالروحال!صلاسيكيةالآدابإحياءحركة

عصرفيذلكتجلىكما،الدنيويةالهمومعلىوالتأكيد

اللاتينية.اللغةمنمتمكناعالماأيضاعرف.الأوروبيةالنهضة

المعمار.لهندسةالأخيرةحياتهسخواتمعظمكرس

فرانسيسكوسانكنيسةمبانيهأشهروتشمل

فيأم()452روسيلاوقصر،ريميفيأم(45)0

)فينوفيلامارياسانتاكنيسةمبنىوواجهةفلورنسا،

ومنفلورنسا.فيام(047-4561عاممطبينماالفترة

اكتملتالتىمانتوافيأندريهسانتكنيسةأيضامبانيه

.أم414عامفي

كتابمنهاالمؤثرةالكتبمنالعديدحياتهأثناءكتب

فيالعمارةفنعنوكتابأم(،)435الرسمعن

.الميلاديعشرالخامسالقرنمنتصف

الرسمقوانينصاغشخصأوللكونهألبرتياشمتهر

!سعلىتظهرالتىالأشياءتوضحالتيالممظوري

المسافة.لتراجعانطباعاتعطهيحيث،منبسط

فيحياتهمعظموقضى،جنوهمدينةفيألبرتيولد

فلورنسا.مدينة

التشكيلي.التصويربمالعمارة:أيضاانظر



794وجوردونألبورت،

ذإأوروبا،فيجبلأعلىألبروسجبل.!جبل،ألبروس

علىويقعالقوقاز.جبالفيم633.5علوإلىيرتفع

منتنحدرجورجيا.عاصمةتبليسيمنكم042مسافة

2.كمأ42حواليتغطيمثلجة02منأكثرالجبل

الجبل.:أيضاانظر

أمريكافيالألبكةحيوانيعيق.حيوانالأليكة،

أجلمنعادةويربى.الجمالفصيلةإلىوينتمى،الجنوبية

أجلمن،الأحيانبعضفي،وتذبصغاره،الناعمصوفه

بيرو،فيالجبليةالمناطقفيالألبكةحيوانيعي!شلحومها.

00024بينتتراوحمرتفعاتعلىيعيم!كماوبوليفيا.

البحر.سطحفوقم00.5و.

منكلاهماوينحدراللاما.الألبكةحيوأنويشبه

وصوفالأنديز.جبالفيبريحيوانوهو،الغوناق

وحيواناللاما.صوفمنأفضلنوعيةذوطويلالألبكة

التي،الصوفذاتالبريةبالفيكونةالشبهقريبالألبكة

الأنديز.جبالفىتعي!ش

وله،الكتفعندأم2،علىالألبكةارتفاعولايزيد

الذيالبنىأو،الأبيضأوالأسود،الصوفمنكثيفةفروة

وسلاسةنعومةأكثروهو.سم6و.02بينماطولهيصل

الخيوطأنواعأجودمنخيوطاينتجإذ،الخروفصوفمن

صاجاويقوم.الدأفئةالناعمةالأقمشةصناعةفيالمعروفة

منهيحصلوقدعام،كلمرةشعرهبجزعادةالألبكة

.الصوفمنكجم3نحوعلى

المنتجةالدولأهممنوبوليفيا،بيرو،أصبحتوقد

،المتحدةالولاياتإلىبعضهتصدرانإذ،الألبكةلصوف

وعزيرطويلبشعرولمجميز،الجنوبيةأمريكا!ييعيع!حيوانالألبكة

الناعم.الصوفإنتاجفىيستخدم

وغالبامحلئا،فيصنعالباقيأماقماشما.تصنيعهلتموأوروبا

.الشالاتكلمهتصنعما

أصوافهمنوصنعوا،الألبكةبتربيةبيروهنودفاموقد

أمريكاإلىالسنينبمئاتالأوروبيينمجيءق!قماشا

ألبكةباسمالمعروفةالأقمشةمنالكثيرلعلا.الجنوبية

علىتحتويوقد،والقطن،الخروفصوفعاقتحتوي

إطلاقا.عليهتحتويلاأو،الألبكةءموفمنقليل

المائيةالممراتأهممنواحداإلبهنهريعدذ!هر.،إلبه

وينسابتشيكيا،كربمنيبدأ.أوروباوسطفم!التجارية

.الشمالبحرفييصبثمألمانيا،عبرالغربىالشما)،إلى

طولهويبلغتشيكيا.فيلابهالنهرهذاويسمى

كم.أ4الأماكنبعضفيوعرضه3،د165/1

أغنىمنإلبهحوضفىالموجودةالأراضيتعفس

المناطقأهمعلىوتشتملألمانيا،فياشراعيةالأرأضي

،الأرضمنك!2ا44(000النوويسقىبها.الصناعية

منفيهتبحرأنالضخمةالمحيطاتعابراتوتستطيع

كم.98تبلغمسافةوهىبألمانيا،هامبورج-ختىالشمال

البضمائعمنحمولتهابتفريغالعملاقةالسفنهذ!وتقوم

إلبه.فيالإبحارتستطيعالتيالبوارجلتنقلهاهامبو!جعند

النهرهذاعلىتقعالتىالأخرىالمهمةالمدنومن

فيوملنك،لابمنادوأستيألمانيا،فيودرزدن،مجدبرج

تشيكيا.

ألمانياغزوالميلاديةالتاسعةالسنةفيالرومانحاوأ،

أيضاكانكما،الجنوبناحيةمنحدهمإلبهنهرفكان

فىلألمانياشارلمانالفرنسيالقائدبهقامالذيالغزوحد

نهرالحلفاءجعل،الثانيةالعالميةالحربنهايةوفط.م768

الغربية.وألمانياالشرقيةألمانيابينالحدودخط!شجزءاإلبه

أم(.679-)7918و.جوردونالبورت،

شخصيةفيببحوثهاشتهر،أمريكىنف!!انيعالم

خلالالمنشورةوالمقالات،الكتبمنبسلسلةو،الإنسان

شخصيةبأن،القائلةالفكرةألبورتعارضاعاما03

والاستجابات،النفسيةالدوا!منم!شموعةالفرد

تفت!وعلى،التدريجيالنموعلىوأكدلأ.الشرطية

أليانتاجاليمم!الإنسانأنأعتقدكما.الإنسانيةالشخصية

أجلمنيكافحمستقلكيانهوبل،المحيطةأبي!يةللقوى

إم!اناته.تطوير

بولايةمونتيزوما،فىألبورتويلارد-تجوردونولد

جامعةفيوتخرج.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيإنديانا

دكتوراهدرجةعلىمنهاوحصل،أم919-تامهارفارد

وفاته،حتىأم039عامومن.أم229عامالفلسةءفى



نجاوود-لبوريأ894

وقدهارفارد.جامعةفيأضفعراعلمايدرسألبورتكان

عامبالجامعةالاجتماعيةالعلاقاتقسمتأسحيسفيساعد

.أم469

نهرعلىوإقديميحضاريمركزودوئجا-ألبوري

تقع.نسمة154.66الس!صانعددباستراليا.موراي

أماويلز،نيوساوثفى(نسمة04لأأ05)ألبوريمدينة

سبعةبعدفتم!لى،ألبوريمنأصغروهيودونجا،مدينة

فيموراينهرمنالأخرىاالضفةعلىمنهاكيلومترات

اسالرااطعديدصتسويقياهـنراألبوريتعتبرفكتوريا.

اهنطقةهذهمنتجاتتشملوحولها.يقطنونالذين

والدواجن،،الغاباتومنتجات،الماشيةوتسمينالعس!!،

الملابس،المدينةمصانعوتنتج.والصوف،والقمح

الهندسية،والمنتجات،والإلكترونيةالكهربائيةوالمعدات

،الأثاثوصناعةالشعير،وخبز،والدقيق،الليفيوالجص

البلاممتيكومنتجات،السياراتفيالحركةنقلوأجهزة

.الجاهزةوالمباني

البريةبالطرقوكانبراوملبورنمميدنيمعالمدينةترتبط

.والطائراتالحديديةالسككوحطوط

،حورييرادرباسسمالمعروفون،الأصليونالسكانحان

ودونجاأما.الأوروبياالاستيطانقبلألبوريفييسكنون

بدودوروا.المعروفونالأصليوناسحكانيقطنهاكانفقد

الجوزالأصليينالس!صانبلغةتعنيودونجاكلمةأنويعتقد

بقريةتيمنابذلكسميتفقدألبوريأماكل،للأالصالح

بإنجلترا.سريفيألبوري

هيومهاملتونالمكتشفخاض،أم482عامفي

.ألبوريالآنبهاتوجدالتيالمنطقةنفسفيموراينهر

ثمبلديا،مجلساألبوريأصبحت،أم985عاموفي

القرنمنالسبعينياتبدايةوفي.أم469عاممدينة

نيوساوثوح!صماتالمركزيةالحكومةقررت،العشرين

مشروعأولودونجا-أجوريأإقليمإعلانوفكتورياويلز

الحكوماتووقعت.اللامركزيالحكملتشجيع،تجريبي

بترقيةتقضيام739عامينايرفياتفاقيةالثلاث

بالحكميتمتع،رئيسيإقليمإلىودونجا-ألبوري

.اللامركزي

بالتخطيطلتقومودونجا،-ألبوريتنميةهيئةأنشئت

وكان.كلهالإقليممنجزءاباعتبارهالهاالتالعةالمدنيم

إلىالسكانلعددالوصولحلهاقبلأهدافهامن

.م0002عامبحلولنسمة000.015

بالولاياتنيومكسيكوولايةمدنكبرىأليوكركي

نسمة.736384السكانعدد،الأمريكيةالمتحدة

للجزءوالنقلوالتجارةللصناعةمركزاألبوكركيتمثل

أبحاثلبرامجرئيسيامركزاأيضحاوتعتبر.الغربيالجنوبي

.الدفاعمجالفيالأمريكيةالحكومةولأبحاثالطاقة

والثقافةاليبولوهنودثقافةبنمزجالذيتراثهاأشاع

خاصا.ثقافيامناخاالمدينةفيالأممبانية

الكبد.،الزلال؟الدمبمالبيض:انظر.الألبومين

مسرحيكاتب(.-أم)289إدوارد،ألبي

تمتد،الأدبيةالأساليبمنعديدةأنواعااستخدم،أمري!ي

بمسرحيةعالمئاصيتهذاعأغانتازيا(.)اوالحياليةأ!اقعيةاب!ت

.أم629عامنضرتالتيوولففيرجينيامنيخافمن

الواقعيةالمسرحيةوهذه

،القوةلصراعمؤثرتحليل

القسوةبينمزيجأنهاكما

الحياةيميزاناللذينوالحب

الزوجية.

،ام669عاموفي

التوازنمسرحيتهأهلته

بجائزةأطفوزالدقيق

عندراسةوهيبوشيتزر،

ألبىإدواردالأسريةالعلاقات

ظلفيالقائمةوالصداقات

سبروقد.الأمريكيةبالضواحيالمشاكلمنخالجو

ام(.71!)النهايةمسرحيتهفينفسهاالف!صةأغوار

مسرحيتهعنبوليتزرجوائزمنأخرىبجائزةفاز

أسلوبتعتمدمسرحيةوهيأم(.)759البحرمشهد

فىزوجينتوقعنوتح!ض(،الجامح)الخيالالفانتازيا

ذاتيهما.لتحقيقالكهولةمرحلة

حولتتمحور،وفاحصةقصيرةألبيمسرحياتكانت

تأثرتوقد.الأمريكيةالحياةفيوالوحدةالاجتماعيةالقيم

أوروبيةمسرحيةحركةوهيالعبثبمسرحمسرحياته

وشملت.العشرينالقرنمنالخمسينياتفيظهرت

بيسيموت1(بم)959الحيوانحديقةقصة:مسرحياته

الأمريكىالحلمأم(؟069)الرملصندوق،سميث

أم(.619)

دوبكومنامرأةمسرحيةالأخيرةأعمالهوشملت

حولتدوروهي،وصعبةرمزيةكانتالتىأم(089)

واقترابه.الموت

منكلوتبناه،واشنطنفيألبيفرانكلينإدواردولد

للفودفيلمسرحاورثااللذينألبىوفرانسيسريد

سينمائية.وثروة(الهزلية)المسرحية
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ومعلمح!رسا.(م6791-8881)يفجوز،ألبيرز

فيالالوانبهاتتفاعلالتيالطريقةعلىركزبألمانيا.ولد

نفسهحصر.ببعضبعضهاعلاقاتهاحيثمنالصورة

المربعاترلعمملهأتاحالمرب.هوواحد،شكلفيسنوات

بعضهاالألوانعلاقاتاستكشافحريةالمربعاتداخل

أعمالهعلىأطلق.الشكلمشكلةمنتحررحيث،ببعض

فىألبيرزولد.للمربعالولاءالمربعاترسوماتمن

مدرسةفيالتجريديوالفناللوننظريةودرس.بوتروب

،أما-239339عاميبينماللتصميمباوهاوس

فيدرسحيثالأمريكيةالمتحدةللولاياتبعدهاوارتحل

فيدرسثم.اما-339939بينماماونقبلاككلية

.أم69.أ-059عاميبينماييلمدينة

مدرسةتأثيرفي-ماحدإلى-الفضلإليهويعود

مواطئاأصبح.للتصميمالأمريكيةالمدرسةعلىباوهاوس

.أم939عامفىأمريكيا

مؤلف.م(9091-0681)إسحق،ألبينيز

للمدرسةالمبتكرينوأحد،أسبانيبيانووعازف،موسيقي

للموسيقى.الأسبانيةالوطنية

اثنيمنمجموعةوهيام(.09)8إيبيريااثارهوأشسهر

أعمالهتشملالبيانو.آلةعلىالمنفردالعزفمنلحناعشر

قطالونياأم(،)887رابسوديإسبانيشالأوركسترا

أم(.98)9

وكان.أم009-أ398عاميبينباريسفىعاش

الموسيقىمؤلفيعلىعظيمتأثيرالموسيقيةلأعماله

غافيل.وموريمه!،دبوسيكلود،الفرنسيين

حفلاتهأولىوقدمبقطالونياكامبرودونفىألبينيزولد

.عمرهمنالرابعةفيوهوالبيانو،آلةعلىالموسيقية

إنجدترا.أوبريطانيا،عدىيطدقكانقديماسمأليدولى

الشعر.لغةفي،الأغلبعلى،يستخدموكان

الثقبالاتفالمصائتستخدمعملا.يؤديجهازالاول

التيالمنتجاتلتصنيعوالمكابس،والخارط،الكبيرة

الكاتبة،الالاتعلىالأعمالوتعتمدنستخدمها.

السياراتوتنقل.متعددةأخرىوالات،والحواسيب

شاسعة.مسافاتعبربسرعةالناسوالطائراتوالحافلات

والسفنوالقطاراتالشحنعرباتتستخدموكذلك

،الالاتوبدون.الأسواقوإلىمنالبضائعلنقلآلات

يستطحولن،صعوبةأكثرالحياةالمدنسكانسيجد

اليوميةفحياتنا.الأكلمنحاجتنايسدمازرعالمزارعون

.الالاتعلىباخرأوبشكلتعتمد

لأغراضالالاتمنمختلفةأنواعاالناسصنع

لاستخدامهاحجريةفؤوساصنعوافالقدامى.مختلفة

تدريجياطورتالتيالآلاتوأعطت،وكعدةكأسلحة

هذهولتشغيل.بهمالمحيطةالبيئةفيأكثرتح!تماالناس

الماء،سقوطعنالناتجةالطاقةالناسسخر،ا،شلورةالالات

.والذرةوالزيتالوقوداحتراقعنالناتجةالطاقةوكذلك

الذيالعصرأنلدرجةعدةآلاتنستخدمفنحن،اليومأما

الآلة.بعصرأحياناب!ىنعيشه

الالاتمبادئ

.القوةهذهوحركةاتجاهفيوتتحكمقوةلالةتنتج

منالمنتجفالعمل،طاقةتخلقأنالآلةلإستطيعلاولكن

الالة.استهلكتهاالتيالطاقةمنأقلدائما!كونالآلةقبل

الطاقةمثلآخر،نوعإلىالطاقةمننوعاتحولفقط-فالالة

،الالاتوبعض.ميكانيكيةطاقةإلىتحويلهايتمالكهربائية

(،البخارية)العنفةاتبخاريالتوربينأوالديزلكمحرك

ميكانيكية.حركةإلىمباشرةالطاهضةتحول

عجلاتخلالالبخاريعبرعندما،المثالممبيلعلى

ومن.دائريةحركةإلىتحولالبخارهذاطاقةنفيالتوربين

كصبائيةطاقةإلىللتوربينالميكانيكيةالطاقةفويلالممكن

العملفقطفتنقلالالاتبعضأماالمولد.طريؤ(عن

الآلاتوهذهآخر.جزءإلىالالةفيجزءمن،الميكانيكي

علىالالةوقدرةلاحقا.ستذكرالتيالستةالاخواعتشمل

الميزة2-الفعالية-اهما:بعاملإنتقالرالعص!أداء

بر.نيكبلميكاا

الطاقةبينالنسبةهىالالة)كفاية(فعالية.الف!الية

تنقلالتيوالآلات.الالةقبلمنالمستهلكةأطاقةواالمنتجة

.%001حواليعادةفعاليتهاتكونفقطكانيكيةالمبالطاقة

إلىتصلجدامنخفضةفعاليتهاتكونالالاتبع!سولكن

%001بفعاليةتعملآلةأيهناكتوجدلاوعهصما.5%

إلىيؤديبعضمعبعضهاالالةهذهأجزاءاحفصاكلأن

بعضتنتجالالاتوجميع،الطاقةبعضاستها"ك

دائمةالةإيجادالمعستحيلفمن،السببولهذا.الاحتكاك

الأبدية.الحركةآلةظر:ا.الحركة

انظر:.العاليةالفعاليةذاتالالةعلىمثالخيروالرأؤمة

فإنجدا،قليلةبالاحتكاكالمستهلكةالطاقةلأنا.الرا!عة

الرافعة.قبلمنالمستهلكةالطاقةتقريبايساويجالمنشالعمل

فقط،25%حدإلىمنخفضةففعاليتهالسيارةمحر!1أما

فيتفقدالوقوداحتراقعنالناتجةالطاقةمعظملأر،وذلك

الهواء.إلىتتسربحرارةشكل

الطاقةفقطتنقلالتىالالاتفي.الميكانيكيةالميزا(

الناتجةالقوةبينبالنسبةالميكانيكيةالميزةتعرفالميكانيكب،،
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الحركأاتجاهالآلةتغيركيف

دائريةحركةإلىالمستقيمةالحركةتغيير

مرفقىعمود

لسرعةاعجلةلمكبصا

المستقيمةالحركةتعييريمك!

لاستخدامدائريةحركةإلى

،اتصالولضيصمكس

تمظي!وعجلة،مر!قىوعمود

حركةتؤدي.السرعة

إلىودهالاجيئةالمكس!

قضيصوسح!صعط

يديرلدورهالذيالتوصيل

السرعة.تنظي!اعجلة

مستقيمةحركةإلىالدورانيةالحركةتغيير

ا.!مف*-لىالتده

ع!عجلة

إلىالدورانيةالحركةتعييريمك!

باستحداممستقيمةحركة-

!مقردتدوير،ومحور،عجلة

تدوراتأ!حلة!ا.متقو!!!

سحركأصد:يرامحورمحعا--

فىاهوحودةأعتحةاداحاط-7-

أمقرنايجع!!وهذاالمقرد.-ح

يتحركلهالمتصلوالقضيب

ودهابا.جيئة!!

ء

شرحالممكنومن.الالةقبلمنالمستهلكةوالقوةالالةعن

.الرافعاتأنواعمننوعاتعتبرالتيالعتلةطريقعنذلك

جزءيت!!أنلابد،الثقلتحتالعتلةطرفيكونفعندما

!قأضق!امنالارتكازنقطةقربتكلماو،دعامةعلىمنها

أحتلة،اأصرثعلىأ!مغصأباالحم!!لر!المطلوبالجهد

الحولوزنكانإدامثلا،.للعتلةالميكانيكيةالميزةوزادت

ئرهيالارتكازنقطةإلىالحملمنوالمسافةكجم002

المطلوبالوزنفإنالارتكازنقطةإلىالمقبضمنالمسافة

الميكانيكيةالميزةتكونلذلك،كجم05هوالحمللرفع

هىالثقليتحركهااكتيالمسافةول!شواحد.إلىأربعة

الارت!ظز.ونقطهةالمقبضبينالمسافةرلغفقط

بسيطةالاتست

اكتروسمثل،عدةأجزاءمنالالاتمعظمتتكون

بطريقةبعضاملعضهاتعملوهى،الكرياتومحمل

فإنالأجزاء،هذهتعقيدمدىعنالنظروبغض.معقدة

منأنواعستةعلىبأخرىأوبطريقةتعتمدالالاتجميع

الذراعهيالآلاتمنالستةالأنواعهذه.البسيطةالآلات

والسطئالمنحدر،،والبكرةوالمحور،والعجلة،الرافعة

.لقلاووظوا،لإسفينوا

الأذرعةمنأمعاسيةأنواعتلاثةهناك.الرافعةالذراع

الثقل،وموقعالجهد،توصيلنقطةعلىاعتماداالرافعة

منالاولىالفئةففي.الرافعةارتكازنقطةموقعوعلى

الثقلب!تعادةالارتكازنقطةت!صن،العتلةمثل،الرافعات

عربةمثل،الرافعاتمنالثانيةالفئةفيأما.المبذولوالجهد

الارت!صازنقطةبينيقعالثق!!فإن،الواحدةالعجلةذاتاليد

موقعفيكون،الرافعاتمنالثالثةأغئةاأما.المبذولوالجهد

يرفععندمافمثلا،الارت!صاز،ونقطةالثق!!ب!!المبذشلالجهد

ونقطةاليدعلىالثقلموقعي!ضنكفه،في!سرةشحمو

الكرةتحملالتيالقوةيوفرفالساعد،ال!ضعهىالأرت!صاز

.الذراع،الرافعةانظر:.أعلىإلى

ولكن،معدلةرافعةوالمحورالعجلةوالمحور.العجلة

ففي.الرافعةمنأبعدمسافةالثقلتحركأنباستطاعتها

الذيالحبلفإنالبئر،منالماءلرفعيستخدمالذيالمرفاع

ويبذل.العجلةمحورحولملفوفايكونالثقليحمل

جانبفيالموجودالمرفقيالعمودقبضةخلالمنالجهد

فالميزةالارتكاز،نقطةهوالمحورمركزويكون.العجلة

المحورقونصفبينالنسبةعلىتعتمدللمرفاعالميكانيكية

المرفقي.العمودقبضةوالمحورمركزل!توالمسافة

نقللغرضمهمةاستخداماتوالمحورالعجلةلآلة

نفسهافالعجلة.بالانزلاقوليسبالدحرجةالثقيلةالبضائع

تستخدمف!.الوقتمدىعلىال!ختراعاتأهممنتعتجر

.الالاتأفياعجميعفيبكثرة

منوتعتبر.حزامأوحب!عليهايمرعجلة.البكرة

المفردةللبكرةالميكانيكيةالفعاليةوالمحور.لعجلةاأنواع

السفليالاتجاهفيالحبلفطالمؤثرةالقوةد!نواحد،هي

يمرالذيالحبلمنالاخربالطرفالمرفوعالثقلتساوي

هيالواحدةللبكرةالرئيسيةوالأهمية.البكرةعلى
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البسيطةالستالآلات

جهد

ثقل!

!!

الارتكازنقطة

فيميزتهاتكمن.البسيطةألالاتأوائلم!واحدةالرافعةالذراعا

نقطهةبينالطويلةوالمسافة،والثقلالارتكازنقطةبينالقصحيرةالمسافة

الجهد.بذلونقط!الارتكاز

!

التدويرذراعوقبضةالثقللرفعبالمحورمتصلحبلبهاوالمحورالعجلة

المحورعنبعيدةلأنهاالحملمنأصغروالجهدالجهد.بذلنقطةهي

الارتكاز.نقطةهوالذي

ء!

حبل.عليهيمرمجرىالخارجىلماطارها،عحلةمنتتكونالبكرة

وتستحدم.الحبلطر!علىالمبذولالجهداتجاهلتعييرالبكرةوتستخدم

الثقل.لرفعالمطلو!الحهدمقدأرلتقليلأكثرأوبكرتينوالبكارةالبكرة

قي

رفعمنبكثيرأسهلوذلكأعلىإلىالثقلزحلقةعمليةا!لنحدرالسطح

ولكن،المطلوبالجهدقلالسطحطولزادوكلما.أعلىإلىمباشرةالثقل

أعلى.إلىمباشرةالثقلحملجهدعنيقللاالماللوبالجهدمقدار

جهد!!

!

ثقلتقل

فالإسفين،بمطرقةيضربعندماجانبيهإلىعاليةقوةينقلالإسفين

الغليظ.الإسفيرمنتأثيراأكثريعتبرالانسيابيالشكلذوأوالنحيف

عالية.اهميةذاتللإسفينالميكانيكيةوالميزة

ثقل

!
جهد

الرافعةمنيتركباللولبيوالمرفاعمنحدر.حلزونيسطحالقلاووظ

ميزةلديهلذلك.قليلبجهدثقيلربحملوبامشطاعته.والقلاووظ

العملية.للأغراضعاليةميكانيكية

فالشخص،المثالسبيلعلى.القوةاتجاهتغييراستطاعتها

مستخدماأسفلإلىالحبليشدأنسهولةبكليستطيع

الفعاليةتزيدولكيثقلا.يرفعلكيجسمهوزن

وأخرىثابتةبدعامةتوصلواحدةبكرةفإن،الميكانيكية

انظر:.الحرةبالحركةلهاويسمحالثقلإلىتوصل

.البكرة

المنحدرالسطح(.المائل)المستوىالمنحدرالسطح

فالشخص.الإطلاقعلىكآلةيبدوقلمابسيطجهاز

مترلمسافةكجمأ..وزنهصندوقيستطئرفعلاالعادي

خشبيلوحبوضعولكن.شاحنةمؤخرةفيلحملهواحد

رفعللشخصشسنى،الأرضإلىالشاحنةمنم4طوله

القوةفإن،الاحتكاكأنعدموإذا.بسهولةالصندوقذلك

فالميزةتماما،كجم25ستكونالصندوقلرفعالمطلوبة

المنحدرالسطحطولهىالمنحدرللسطحالميكانيكية

الميكانيكيةالميزةوتزيد.العموديالارتفاععلىمقسوما

الثقلحمليجبولكنالمنحدر.السطحظلقلكلما

الممكنمنيصبح،دوارةأسطواناتوبإضافة.أطولمسافة

ولزيادةالاحتكاكمنللتقليلدوارةأسطواناتناقلةصنع

المائل.المستوىان!:.الفعالية

لرفعويستخدمالمنحدر.للسطحمقارب.الإسفين

وتستخدم.الأخشابلفصلأوقصيرةلمسافةثقيلحمل

الإسفينتأثيرمدىويعتمد.الإسفينوإيلاجلطرقالمطرقة

قلت،الزوايةهذهصغرتوكلما.الضئيلطرفهزاويةعلى

معين.ثقللرفعالمطلوبةالقوة

سطحالواقعفىهوالملولب(.)المسمارالقلاووظ

والميزةعمود.حولحلزونيبشكلملفوفمنحدر

والمسافةمحيطهبينالنسبةتقريباهيللقلاووظالميكانيكية

.دورةكلفييتقدمهاالتي

المنازلرفعفىيستخدمكالذياللولبيالمرفاع

والرافعة،القلاووظفائدةبينيجمع،الأخرىوالهياكل

قليلويكفىجذا،عاليةاللولبيللمرفاعالميكانيكيةفالميزة

القلاووظ.انظر:.ثقيلحمللرفعالجهدمن

التصميمالات

وذلك،وجديدةمتخصصةالاتالمهندسونطور

هذهأجزاءتكونماوغالبا،البسيطةألالاتمبادئبدمج

هذهاستخدامالممكنمنلذلك،القياسموحدةالالات

جذا.مختلفةوظائفلتؤديمختلفةآلاتفيالأجزاء

تشمل:الالاتفيتوجدالتيالمعروفةالأجزاءبعض

السيوروبكرات،والمكابسوالتروس،الكرياتمحمل

العامة،الحركةووصلات،والصمامات،الموصلةوالقضبان

مرنة.إدارةوأعمدة
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الموسوعةفىعملةذاتمقالات

الآلاتأنواعبعض

:سأ!داحولىطاالم!صة

اعوائيةاالطاحودةوالبكارةالب!صة

لورشاعددالتورلير

وطوالقلاافعةلرا

ل!-اءرالدا،فعةلراا

جس

وتصميعهاأطواجةالقمةالساقة

لمحركاأرخميدسو!دشا

المرفاعوالمصبوباتالصب

لآلةاجزاءأ

الآفيالضابصأالترس

لمحملاالصمام

المعيارالأمادصمام

السقاطةعحلة

المائلالمستوى

المضخة

البناءمعدات

الملفاهـ

الممححيق

ال!رلائيالمولد

ال!دا-

الأوتوماقية

ةالسيار

الصاروخ

اعحترلاا

الألديةالحركةآلة

الصماعيةالتورة

الآلاتاستخدام

ئرةالطا

الطماعة

أ!وويةاالطماقة

صلةذاتأخرىمقالات

لفمياأسس!اا

يرليتيةأعساا

احتمع!-ا

الطاقة

ال!!اية

سكاا!ي!ط

كتابة--الكلامأضسجيلتستحدمآلةالا!حترالآلة

ويم!ش،للحروفمفتاحا21وللالة.وبدقةبسرعة

واحد.وقتفيالأحرفمنعددأيعلىالضرب

وعلىرقميقضيبعلىبالضربأرقاماالشكليبرز

يماثلالرقميوالقضيب.المطلوبالرقميحملمفتاح

الطباعة.آلةفيالناقلالمفتاح

أصالإليدتطبعبحيث،المفاتيحلوحةترتيبتم

اليدأصابعأمال!طمة،الأولىالصامتةالأحرفاليسرى

أما،للكلمةالصامتةالأخرىالأحرففتطبع،أليمنى

الحروفحذفتموقدأ!سوائتأفتطبعانالإبهامان

منبتشكيلةتمثيلهايتمحيث7!*!3.2!ح!ا!)!الاأ!للاأ!ه

وعلى،واحدةبضربةطباعتهاتتمالتيالأخرىالأحرف

توجد+!.بالحرفينلملاالحرفتمثيليتم،المثالسبيل

اليسرىاليدينموقعيمنكلفيو+!!"!3الحروف

المفاتيح.لوحةمنواليمنى

معظممثل،للأصواتتبعاالاختزالالةمشغل!كتب

.الأخرىالاختزالأنظمةيستخدمونالذينالكتاب

تنطهقلاالتيالكلمةأحرفجميعبالتاليالمشغلويحذف

الجملوشبهالكلماتمنالعديدكتابةيمحنفعلا.كما

المتعددةالضرباتكلماتالمشغ!يكتب-واحدةبضربات

علىالأحرفطباعةوتتمالوقتلفسفىواحدمقطعفي

ويمكن.ضربةلكلسطرفىأليايتحركضية!ورقشريط

الجملينسئبسهولةأنالطريقةهذهعلىيعتادشخصلأي

.والكلمات

الاستعمالقيدالاختزالآلاتمنمختلفةأنواعتوجد

الالاتوهذه.ستينوجرافستونتيز،،بريفتاريب:مثل

حعسبتختلفالتىالكاتبةالالاتشأنشأنهامختلفة

لتسجيلأساسيةبصفةتستخدموهي.الصانعةالشركات

المحاكم.فيالشخصيةوالشهاداتالخطابات

إحدىفيأميناعملالذي،ستونووردأيرلنداخترع

الاختزالالة،الأمريكيةالمتحدةأ!لاياتبات!صساسمحا!كا

.أم019عامستينوتايبنوعمنالأولىا

.الاختزال:أيضاانظر

وأ،مغنطجسيقرصعلىالكلامتسجلآلةال!!ءاول

تشغيلإعادةويمكنآخر.جهازعلىأو،شريطعلى

آلاتتوفر.طباعةشكلعلىعموماونسحهالتسجيل

يأفيالإملاءمنالشخصتمكنلأنهاأ!قتاالإملاء

الالاتبعضتكون.اختزالناسخيستدعيأندونوقت

رحلاتفيبسهولةحملهاويمكنوصغيرةالوزدخفيفة

احم!!.ا

صوتمكبروإماداخليصوتمكبر!!االإملاءولآأ،

مكبرعبريملىالذيالشخصويتكلمبها.يوصلمستقل

أحزمةتتضمن،مختلفةموادعلىالكلامفيسجلالصوت

هىالكاسيتوشرائطوأقراصا.،وخراطيش،بلا!شيكية

ماتمإلىالاستماعولإعادةاستعمالأ.الموادهذهأكثر

يدعىجهازفيالتسجيلالناميخالشخصيضع،إملاؤه

لبعضإن.أذنيةسماعاتعبرإليهويستمع،الكتابةممول

الآخروبعضهابداخلهاتسجيلجهازالإملائيةالالات

مستقلا.جهازايسشخدم

مختلفةمواقعمنبالإملاءالمركزيالإملاءيسفنظام

بالإملاءيقومالذيللشخصويم!س.المركزيالمكتبإلى

مكبرأوالعاديالهاتفاستخدامالنظامهذابوساطة

الهاتفية.بالخطوطلمجصملخاصصوت

تقديمأولحملعةببيعيقومذاتيةخدمةجهازالييعاول

وأرمزيةنقوداومعدنيةنقودقطعتسقطعندماخدمة

البيعالاتتقوم.فيهثقبفيمفتاحأوبطاقةتدخلعندما

والسجائروالعلكالحلوىمثلالسامنشتىأصنافببيع

.المسكرةغيروالمشروباتوالحليبكريموالآيسوالقهوة

بيععمليةكلبعدبالسلعالآلةتزويدالضروريمنوليس
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بعضخدماتمنالاستفادةممكناأصبحلذابها،تقوم

.اليومساعاتطوالالالات

والوجباتالقهوةلبيعالاتالشركاتبعضوتوفر

بعضتوفركمالموظفيها،المسكرةغيروالمشروباتالخفيفة

لبيعآلاتوالمستشفياتوالمدارسالصناعيةالمنشآت

مختلفةوأنواعوالفواكهوالساندوتشاتوالسلطاتالحساء

الكاملة.الوجباتوحتى،الحلوىمن

البيع.آلاتفيعادةطوالإلبريدتباعأسلفنا،وكما

غيرأخرىخدماتالبيعألاتتقدم،ذلكإلىوباللإضافة

بعفالمطاراتفيالبيعالاتأنذلكمثال.السلعبيع

قائمةتتممحعوقد.التامينبوثائقالمسافرينمنالراغبينتزود

إسقاطبنظامتعملالتيالغعسالاتلتشملالبيعالات

العملة.وهواتفالقماإلمعدنية

فيالبيعآلاتمعظمتشترك.البيعالاتتعملكيف

الانواعبعضهنالكولكن،المعدنيةالنقودلقطعقبولها

النقديةالقيمةيسقطواأنمستعمليهاعلىتوجبالتي

تتيحأخرىأنواعاهناكأنكما.للسلعةالمضبوطةالشرائية

علىقيمتهاتزيدنقديةأوراقاأوقطعايسقطواأنلمستعمليها

المبلغبردنفسهاتلقاءمنالالةوتقوم.السلعةشراءسعر

وتقوم.نفسهاللسلعةالمستحقةالقيمةخصمبعدالمتبقي

الصرافاسمعليهايطلقالبيعآلاتمنخاصةأنواع

معدنيةبوحداتبامشبدالهاوذلكالنقديةالأوراقبصرف

آلاتأنواعبعضتستطيع.القيمةفيتساويهاصفرية

ولديهاالنقديةللأوراقالختلفةالفئاتبينالتمييزالصرافة

فئةلكلالكاملةالقيمةمستعمليهاإلىتردأنعلىالمقدرة

فيها.تدخلالتىالفئاتمن

عدةمنالبيعايلاتصناعةتتألف.البيعآلاتصناعة

التشغيلوشركاتالمصنعةالشركاتهىشركات

تسويقها.المرادبالسلعالبيعآلاتتزودالتيوالشركات

فيبوضعهاالتشغيلشركاتوتقومالالاتالمصنعونينتج

وتشغيلهابالسلعإمدادهاتتولىكما،المناممبةالاماكن

بعضبدفععادةالتشغيلشركاتوتقوم.منتظمبشكل

التىالأماكنلمالكيعمولةالمممعليهايطلقالمصاريف

قيمةتقدر.أمكنتهماستعمالنطرالبيعآلاتفيهاوضعت

البيع.آلةتدرهالذيالعائدأساسعلىالعمولة

الماءبتوزيعيقومكانجهازيعد.تاريخيةنبذة

مصرفيالإسكندريةفيالإغريقيةالمعابدأحدفيالمقدس

وقد.البشريةعرفتهابيعآلةأقدم..مق512عامفي

المتحدةوالولاياتأوروبافيالبيعالاتظهرت

عشرالتاسعالقرنثمانينياتفي،مرةلأول،الأمريكية

فيالبيعالاتاستعمالانتشر،الحينذلكومنذ.الميلادي

العالم.أنحاءكل

ثقبفىعمدةإسقاطعندتعملالةالداتىالييعالة

نماذ!وتوجد.الالةآليةبتحريكالعملةفتقوم.خاص

المنتجاتبعضالبيعآلاتتبيع.الذاتيالبيعلالاتكثيرة

الخفيفة.والوجباتالشيكولاتةمثلالأغذيةمنالختلفة

الشايأوالقهوةمثلالبئالحسوائل،آلاتبعضوتصب

تعزفذاتيبيعآلاتا!لوسيقىعشاديقوتعتبر.اسماخن

جرأموفون.أسواناتعلىالموسيقى

قيمةوعرضبتسجيليقومجهازالئقدفسجيلاول

لوضعدرجالنقدتسجيلالاتولمعظم.المباعالشيء

آلةعلىبيعبتسجيلالصندوقأمينيقوموعندماالنقود.

علىعرضنافذةعلىيظهرالشراءسعرفإنالنقد،تسجيل

المباعةالأشياءبعددإيصالبطباعةأيضاتقومالتيالالة

لمشترياته.)فاتورة(بسجلالعميلوتزود

إلكترونية،اليومالمستخدمةالنقدتسجيلآلاتومعظم

قيدزالتماالميكانيكيةالالاتبعضأنمنالرغمعلى

الكهرباءعلىالميكانيكيةالالاتبعضوتعت!د.الاستخدام

الطاقة.علىللحصول

النقدتسجيلالاتاستبدالتم،المحلاتمعظموفي

وهذهكبير.حدإلىالنقدتسجيلالاتتشبهبطرفيات

معالطرفياتوتشكل،بالحاسوبموصولةالطرفيات

اختصارالهاويرمز،البيعنقطةبنظاميسمىماالحاسوب

30!.بالحروفبالإنجليزية

بهتقومعماكثيراتزيدوظائفالأنظمةهذهوتؤدي

أنظمةبعضفإن،المثالسبيلوعلىالنقد.تسجيلآلات

قراءةيستطيعالفاحصيسمىبجهازمزودةالبيعنقاط

ثم،سلعةلكلالجردورقمسعرتسجلإلكترونيةنقدتسجيلآلة

.للمبيعاتالإجماليةالقيمةتحسب
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ف!دراعوهساك.احساعةايشحهنقدتسجيلآلةنموذجأول

.تاطمسظالأحرىالدراختشيرلينماأطدولارات

رقعةعلىاعتماداالسلعةعنأخرىمعلومةأيأوالسعر

نقاطأنظمةوتستصعا.السلعةغلافعلىمطبوعةمشفرة

فيالمتجرومساعدةأمحميلامديونيةمراجعةأيضاالبيع

المباعة.السلعومقاديرأنواعمتابعة

قدأمريكيمطعماصاحبوهوريتيجيمسوكان

.أم876عامشيالميكالي!صةالنقدتسجيلآلةابتكر

أسقياماأصدىالمتجرمديرأخنبيهيقرعجرمعاآلتهوتضمنت

البيععمليةمراقبةألمديرايستطيعوعندئذبيع،عمليةبأي

بطريقةالمبيعاتبتسجيلقامالصندوقأمينأنمنللتأكد

النقدتسجيلآلاتتطويرفيالصانعونوبدأ.صحيحة

الستينياتخلالالبيعنقاطوأنظمةالإلكترونية

العشرين.القرنمنوالسبعينيات

عملأوالصوردتسجيلتستخدمآدةافيرالة

الاتصالوسائلأكثرمنواحدةاليوموتعد،الأفلام

أيضاعليهاويطلق.العالمفيأهميةوالتعبيروالتسجيل

ومعناهالاتينيأصلمنمأخوذةلفظةوهىكاميرا،كلمة

مظلماصندوقالتصويرألاتمننوعوأبسط.غرفة

الناحيةفيوعدسةللضوءحساسفيلمعلىيحتوي

المنظرمنالضوءالعدسةهذهعلىوينعكس،الأخرى

الفيلم.علىخيالأويكونالعدسةمنليدخلنصورهالذي

.الصورةيحدثالذيهوالخيالوهذا

،الصورةالتصويرآلةتلتقطكيفالمقالةهذهتشرح

فيوللبحثالتصوير.آلاتمنالختلفةالأنواعتناقشكما

،الصورةتسجلوكيفالتصوير،آلةوأجزاءالتصويرتاريخ

عملكيفيةعنوللمعلومات.الضوئيالتصويرانظر:

الفيديو.تصويرالةانظر:،الأفلام

التصويرآلاتتعملكيف

للتصويرمصممةكانتسواءالتصوير،آلاتتعمل

الأساسيةالقواعدوفقالسينمائيةالأفلامأضسجلأوالثابت

المنظرمنينعكسفالضوء.الصورةلتوليدالمعتمدةنفسها

منويمرالتصوير،الةعدسةعلىليسقطنصورهالذي

آلةظهرفيالمركبالفيلمعلىصورةلي!صنخلالها

بوضوحالصورةهذهتفاصيلإظهارويم!شالتصوير.

والفيلم.أحدسةابينالمسافةبضبط

يقومحيثيدويا،التصويرألاتمنكثيروتدأر

الصورةفتزدادقصيرةمسافةالعدسةبتحريكالمصور

فىالجسمعليهايقفالتىالمسافةتضبطوقدوضوحا.

طريقعنأوتوماتيا،التصويرآلاتمنأخرىنوعيات

الصوتية.الموجاتأو،المنع!صسةالحمراءتحتالأشعةأ

تفتحالغالقعليهايطلقأداةالتصويرآلاتوفي

الغالقيكونوقدالتصوير.آلةإلىبالدخولللضوءلتسمح

.مباشرةالفيلمأمامأوعدستينبينأو،أحدسةاخلفمثبتا

يتعرضالذيالزمنمقدارقفلهأوالغالقفتحلحرعةوتحدد

سرعةتتحكمالفئوالقفل،لحظتيولينللضوء.أغيلماله

آلاتمنولكثير.المتحركةالصورةتجميدفىالغالق

هذهومدىمنها.المناسبلاختيارعديدةسرعاتالتصوير

أقل،أوالثانيةمناإلىثانية03منيبدأأسسرعاتا

السرعاتيعدلإلكترونيكالقأضصويراآلاتوأجعفر

تيا.أوتوما

الضوءكميةفىللتحكمأخرىنبيطةالتصويرآلةوفي

خلفهاأوالعدساتأماممثبتةالحدقةتسمىإليهاالداخل

غائميومفىالتصويرعندالحدقةهذهوتتسعبينها.أو

هذهالتصوير،آلاتولأغلبأكثر.إضاءةبدخوللتسمح

الحدقةوضبطالضوءكثافةلقياسآليةكهرلائيةعين،الأيام

منظارالتصويرآلاتفلأغلب،لذلكوبالإضافة.آليا

نأكماالإطار.داخلفيجعلهموضوعهالمصورمنهيشاهد

وعنالفيلملتقديمنبيطةأيضعاالتصويرألاتلأغدب

الفيلممنمعرضةغيرقطعةتقديمالمصوريستطجعطريقها،

.صورةلتسجيلالإطاربمأمامأضصويراآلاتداخ!!وهو

بتحريكصورةكلالتقاطبعدالفيلماتقديمأداةوتقوم

آلاتمنكثيروفيالإطار.عنبعيدأالمعرضةالفيلمقطعة

أوتوماتيا.التسجيلبعدالفيلمتحقدمالتصوير،

التصويرآلاتأنواع

التصويرآلاتأغلبتزود.البؤرةثابتةتعويرالات

حدقةفتحةلأكثرهاأنكما،ثابتةبعدسةالتشغيلسهلة
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الةتستخدمكيف

الف!وءالتصوير

صغيرةفتحةالأخرىالنهايةوفيللضوء،حساسفيلمنهايتيهإحدىوفي،الداخلمنمظلمصندوقالتصويرآلة

العمليةهذهتحريكيفمشاهدةويمكنك.الفيلمعلىصورةليكونالتصويرآلةإلىالضوءمنهايدخل"تقب"

الصناديق.أحدجانبليثقبخلالمنبطاريةلإضاءة

فىالداخليالحائطإلىتصللدلكمستقيمةحطهوط!يتشقلالضوئيةالأشةكانتولما،المقابلالجانبع!ويقعالفتحةخلالمنالفوءيمر

"%"منالضوءويصعد،استقامتهعلى"!"منالضوءيمربينما،أسفلإلىالفتحةخلالمن"أ"الكشافضوءبمر.الصسدوقدخولهااتجاهنفس

ينعكسوضعهافإن،لذلكونتيجة.الفتحةخلالمنالعبورعندواحدوقتفىالتلاثةالاتجاهاتمنالآتيةالإظءةأشةوتتلاكأ.أعلىإلى

دائما.مقلوبةالتصويرآلةداخلالضوءيكونهاالتيالصورتكونولهذاأ،،ب!،النقطفيالداخليالحائطعلىوتقع

الشراعيالقاربمنالمنعكسالشمسضوءلدخوليسمعالثقب

ولأد"أعلاه"للقار!صورةمولداالصسدوقحلفيةفيالفيلمليعرض

يستغرقفقدبالعبور،الضوءمنصعيرةلكميةفقطتسمحالثق!فتحة

.توانعدةالضوءمنكا!يةلكميةالفيلمتعريض!

أغلبوتستخدم.اثنتينأوواحدةغالقوسرعة،واحدة

كثيرةتصويرآلاتومنها،البؤرةثابتةالتصويرالات

.261أو011مقاسأفلاما،الحجموصغيرةرخيصة

عندخاصةلرعايةالأفلاملهذهالسلبيةالنسخوتحتاج

واضحة.غيرتفاصيلهاصوراتعصلاحتىالتكبير،

نأ،عامبوجه،البؤرةثابتةالتصويرآلاتوتستطيع

فىوليس،العاديةالنهارإضاءةفيمرضيةصوراتسجل

بكميةضوءبمرورتسمحلاعدستهالأن،المعتمالضوء

منطمسةصورةالتصويرالاتمنالنوعيةهذهوتنتج.وافرة

يمكنلذلك،الصندوقإدىالداحلالضوءكميةمنتزيدالعدسة

عندالثاليةمنجزءفيالفيلمعلىالشراعىالقاربصورةتسجيل

شكلفيالداخلالضوءأشعةتركزلأنها؟الفتحةعلىعدسةوضع

الفيلم.علىحادةواضحهصورة

يكونأومتحركموضوعلتصويرأستخدمتإذاالتفاصيل

آلاتمنوكثير.مترينمنأقلبعدعلىموضعفي

ضوءبوساطةلقطاتتسجيليمكنهاالبؤرةالثابتةالتصوير

الوميض.

هيالاستخدامبعدعنهايستغنىالتيالتصويروآلات

وغالقبلاستيكعدسةعلىوتحتويالبؤرةالثابتالنوعمن

تسلمهذهالتصويروآلةصغير.صندوقداخلوفيلم

بعدالفيلملإظهار،التسجيلبعدتصويرمعملإلىبكاملها

التصوير.الةمنالتخلص
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البؤرةثابتةالتصويرآلاتمنخاصةنوعيةتستخدم

هذهعلىيطلقلذلكقرص،دائرةعلىلقطاتهموزعةفيلما

!ميراالجيبحاسبةعنحجمهايزيدلاالتيالنوعية

عندلتستخدمثانيةبعدسةمزودأنواعهاوبعض.القرص

سمما.45بعدعلىالمقربالتصوير

أوتوماتيةخصائصأ!ا.وسجلعوبتصويرآلات

الإأحضرونيةالوسائلوتقوم.الاستخدامسهلةتجعلهاكثيرة

وضبطالبؤرةضبطعمليةبتنظيماالتصويرآلةداخ!!

الفيلم.واسترجاعوتقديمأشالغاوسرعةللضوءالتعرض

ضوءهالتصويربآلةالخزونالإلكترونيالوميضويطلق

منهالمنعكسةالإضاءةتكونعندماالجسمعلىأوتوماتيا

هذهالتصويرلالاتويركب.ضعيفةالتصويرآلةإلى

ولبعض.محددةتفاصيللتنتجممتازةنوعياتمنعدسات

منالتصويرآلاتوتستخدم.زومعدسةالتصويرآلات

ظهرتأنومنذ.ملمء3عرضهفيلماوسجلصوبنوع

وهىأحشريناأع!رناسبعينياتفيهذهالتصويرآلات

التصوير.هواةبنعريضةشعبيةت!ضسب

تستهوي.العدسةوحيدةالعاكسةالتصويرآلات

يشيرالتصويرآلاتمنالنوعيةهذهواسم.ألمحترفينالهواة

الةعدسةخلالمنالجسميرىفالمصوررؤيتها،نظامإلى

منفصل،منظارعدسةخلالمنرؤسهمنبدلآالتصوير،

آلةعدسةبينتقع54ءبزاويةقائمةمرآةتعكسحيث

يتموعندماالمنظار.شاشةعلىالمصوروالفيلمالتصوير

المرآةترتفع،صورةلالتقاطأصغالقاإطلا!زرعلىأضغطا

وبهذاللضوء.الفيلمبتعريضلهاأخسمحأعلىإفي

علىتسجلالتىنفسهاالصورةالمصوريرى،الاسلوب

يستعملالعدسةوحيدةالعاكسةالتصويروآلات.الفيلم

التعديلعملللمصورتتيحوهى.ملم35مقاسفيلممعها

علىوالسيطرةالغالق،سرعةاختياروأيضأ،نفسهالبؤري

آلاتمنالحديثةالأنماطمنكثيرهناكل!ش.الحدقةفتحة

التعريضزمنوتحديدالبؤرةبضبطتقومهذهالتصوير

آليا.الضوئي

التصويرلالاتالعاديةالعدسةاستبدالويم!ش

يمكنها،خاصةأخرىبعدساتالعدسةوحيدةاعا!صسةا

العاكسةالتصويرآلةأجزاء

العدسةوحيدة

العدسة.حلالمنتصويرهالمرادالجسمرؤيةمنالمصورينالعد!ةوحيدةالعاكسةالتصويرآلةتمك!

رزينضغطوعندماالمسظار،إلىومنشورمرآةبوساطةليشقلالعدمةخلالمنيمرالحسمسالصادرفالضوء

للضوء.الفيلمفيتعرضأعلىإلىترتمإلمرآةالغالق

تبئيمحلقة

المتحةحلقة

اسؤرةاشاشة

سةعلى
الضوءقياسحلية

داتمطمؤقت

الفيلمتقديم

اللقطاتعداد



وعمقها.المنظرفيالأشياءحجمفيالعلاقاتتغيير

الزاويةالمتسعةالعدساتالعدساتهذهوتتضمن

المتسعةفالعدسة.الزوموعدساتالمقربةوالعدسات

العدسةتستطيععماللمنظرأعرضرؤيةتقدمالزاوية

الأشياءتجعلضيقةرؤيةزاويةفلها،المقربةأما،العادية

الزومعدسةوتجمعحقيقتها.منوأقربحجماأكبرتظهر

وبإضافات.والمقربةوالمتسعةالعاديةالعدسةخصائص

العدسةوحيدةالعاكسةالتصويرآلاتتستطجع،أخرى

تحتالتصويرأوالمقرابالمجهرخلالمنصورتسجيل

الماء.

ثابتةعدسةلها.العدسةثنائيةالعاكسةالتصويرآلات

العدسةفوقمباشرةومثبتة،التسجيللعدسةمشابهةالرؤية

شاشةعلىالثابتةالعدسةبوساطةالصورةوتتكون.الأصلية

عنهايقولوالتيالتصوير،آلةأعلىالمسطحةالمنظار

يضعونلافهم.الصورةتكوينفيتساعدإنهاالمصورون

التعديلمنها،آليةخصائصعدةلها،وسجلصوبتصويرآلة

الخصائصهذهوتحعل.الفيلموتقديم،الضوئيوالتعريض،البؤري

شائعة،الاشخدامسهلةملم35التصورآلاتمنالطرازهذا،الآلية

لأعمالهم.المتحمسينالمصورينبير

ويمكن.البؤريللضبطقابليةوأكترحجما،أكبرالرؤيةتصويرآلة

بزواياإمالتهاأوالحلفإلىأوالأمامإلىالعدسةعندنهايتهاتحريك

متنوعة.فنيةتأثيراتلإنتاحمختلفة

705التصويرآلة

منالتصويرآلاتمعيحدثكما،أعينهمأمامالتصويرآلة

بل،العدسةوحيدةالعاكسةأو،وسجلصوبالنوعية

ويوجهون،الوسطأوالصدرأمامالتصويرآلةيضعون

منظارعلىالصورةوتظهرالمنظار.نحوأسفلإلىأنظارهم

منمعكوسوضعفيالعدسةثنائيةالعاكسةالتصويرآلات

آلاتمنالنوعيةهذهنماذجأغلبوفي.اليمينإلىاليسار

المنظارمسطحعلىمنخفضةالقريبةالأشياءتظ!التصوير،

ثنائيةالعاكسةالتصويرآلاتوأغلب.الصورةفيعنها

سطحها6،معكوسةصورةيعطيفيلماتستخدمالعدلمسة

سم.6*

وأكثرحجماالتصويرالاتأكبر.الرؤيةتصويرآلات

جسمولأغلبهاضبطها،عندللدقةاحتياجاالنوعيات

عدسةالجسمهذامقدمةوفى.أكورديونهيئةعلىينطق

بدلأكبيرةرؤيةشاشةلهاأنكما،بأخرىاستبدالهايمكن

للغالق.وسرعاتضبطهايمكنحدقةولأغلبهاالمنظار،من

تسجيلها،عقبتقريباالحالفيتنئصورتهاالفوريةالتصويرآلة

التيالكيميائياتعلىالآلةهدهمعالمستحدمالفيلميحتويحيث

التصويرآلاتأنواعوبعضأوتوماتيا.الصورةوتطمعالفيلمتظص

.مرةمنأكثراستحدامهايمكنسوالبتستخدمالمورية

عرضهاإعادةيمكىمتحركةلقطاتتسجلالسيمايةالتصويرآلة

آلاتيستخدمودالسينمائىالميلمهواةمنوكثحر.الشاشةعلى

.أعلاهالموضحةمثلملم8تصوير
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علىتثبيتهايجببكفاءةالرؤيةتصويرالاتتعملولكى

.قاعدة

العدسةجهةمنالتصويرآلةلنهايةالمصوروبتحريك

صورةعلىيحصل،الحلفإلىأوالأمامإلىخلفيتهاأو

نأكما.الرؤيةشاشةعلىالبؤرةفىتقعمحددة

وأعدستهابإمالة،الرؤيةتصويرأطاتتيحهاالتىالتعديلات

المصور.الشكلعلىكبيرةسيطرةالمصورتمنحظهرها،

فعاليةأكثرهوللموضوعجمالياتحريفاتعطيالالاتوهذه

التصوير.آلاتمنأخرىنوعيةأيمن

هذهالتصويرالةالمحترفينالمصورينمنكثيريستخدم

.أخرىموضوعاتلتصويرأوشخصيةصورلإنتاج

الأفلاممنمسطحةقطعالرؤيةتصويرالةمعويعمل

وعادة،ملم036*082إلىملم09*06منبمقاس

،التماسبطريقةالأفلاملهذهالمعكوسةتلإإلصورة

نفسه،المعكوسبالمسطحصوراتعطىبالتماسالطاعة

خلالمنيمرلضوءالحساسةالورقةبتعريضوذلك

بها.ملتصقسالب

صورةيعطيفيلماتستخدم.الفوريةالتصويرالات

هذاتحميضبعدسالبعلىأولآمنهنحصلأندون

بينتتراوحزمنيةبفترةلقطتهالمصوريسجلأنفبعد.الفيلم

هذهوتتوقف،صورتهعلىيحصلفإنهودقيقفن،ثانية15

مسطئالفيلمويتراوح.والفيلمالتصويرآلةنوعيةعلالفترة

وبعضملم،061ك!805وملم29كي73بينالفوري

تعطيالفوريةالتصويرآلاتأفلاممنالخاصةالأنواع

بالتقاطالفوريةالتصويرآلاتبعضتسمحكما،السوالب

يشكلبينماآلئاالبؤرةبضبطأوالوميضبضوءصور

المنظار.إطارفيموضوعهالمصدر

يمكنصوراتلتقط.الإلكترونيةالتصويرالات

التصويرالاتأغلبوعدسةالتلفاز.شاشسةعلىمشاهدتها

حساسةآلةبؤرةعلىالضوئيةالأشعةتجمعالإلكترونية

الضوءتحويلووظيفتهاقارلة،شحنأداةتسمىللضوء

مغنطسيقرصعلىتخزينهايمكنإلكترونيةإشاراتإلى

ويمكن.الحواسيبفىالمستخدملذلكمشابهصغير

خطوطعبرالإلكترونيالخيالإرسالإضافيةبمعدات

.الورقعلىطباعتهأوالهاتف

يمكنبطريقةالخيالتسجلالسينما.تصويرالات

شاشة.علىلنشاهدهللموضوعحركيعرضإعادةمعها

عادةالسينمائيةللأفلامالمحترفونالمصورونويستخدم

وأء3بعرضفيلممعهايعمل،ضخمةتصويرآلات

بعرضفيلمايستخدمونفإنهمالهواةأغلبأما.ملمأ6

يستخدمواليوم8-ممتاز.بالعربيةنسميهأنيمكنملم8

عليهايطلقمحمولةفيديوتصويرالاتالمصورينمنكثير

يأكاميجيلوتسمى)ال!صامكوردر(المسجلةالتصويرالة

الإضاءةتحوأطهذهالتصويرآلات.ومسجلكاميرا

علىتسجلإلكترونيةإشاراتإلىالجسمامنالمنعكسة

السينماتصويرآلاتوأغلب.مغنطجسىشريط

نفسهالوقتفىالصوتتسجيليمكنهاوالكامكوردر

التصويرالاتأغلبتزودكما،الصورةفيهتسجلالذي

.زومبعدسةهذه

عدستاالمجسمةالتصوير.لآلاتالمجسمةالتصويرآلات

الةتعملوعندما.متماثلانوغالقان،متطابقتانتسجيل

ولكننفسهالموضوععدسةكلتصورالمجسمةالتصوير

أداةعلىالعرضوعند.الأخرىعنقليلاتختلفزاويةمن

المجسامعليهايطلقالصورلتجسيمخاصةبصرية

نظارةخلالمنالمشاهدةعندأو)الاستريوسكوب(

تبدوواحدةصورةفيالصورتانتندمجالضوء،تستقطب

تصئللتصويرالمجسمةالتصويروآلاتعمقا.لهاوكأن

السينمائي.أواضابتا

لاستخداماتتصمم.خماصةلأغراضالتصويرالات

وأالعلميأوالحربىأوالطىأوالصناعيكالتصويرمعينة

الماء.سطحتحتالتصوير

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العدسةالفيديوتصويرآلة

علم،لفلكاحورح،إيستمار

الاستجلائيةلكاميرااالموتوغرافىاضصويرا

الضوءمقياسالمظلمةالححرة

السيمماصساعة

أجهزةأوائلمنالمخزئةالتلفاريةالتصويرآلة

إلىالصورمنالصادرالضوءتحويلعلىالقادرةالتصوير

تلفازية.صورةإنتاجخلالهامنيمكنإلكترونيةإشارات

العالمبوساطةأم239عامالآلةهذهاختراعتموقد

كوسمافلاديميرالإلكترونياتمهندسالمولدالسوفييتي

فيالجهازهذااستبدالالحالىالوقتفيتموقد.زوريكين

والساتيكونالأورتيكونبأنابيبيعرفبماالتلفازكاميرات

منللضوءحساسيةوأكثرحجماأصغروهي.والفيديكون

الخزنة.التلفازيةالتصويرالة

أنبوبداخلعازلةصفيحةعلىالالةهذهوتحتوي

علىفلزيةصفيحةمنالعازلةالصفيحةوتتكون.تفريغ

الكراتمنكبيرعددالاخرالجانبوعلى،جانبيهأحد

فيفتحةخلالمنالضوءيمروعندما.الصغيرةالفضية

الكراتهذ،تصبحالفضيةبالكراتويصطدمالأنبوب

يكونعندماكبيرةالشحنةوتكونكهربيا.مشحونة

صحيح.والع!صأشدالضوء
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الإلكتروني،الحأفقعليهيطلقمابالأنبوبويتصل

الكرياتعلىالإلكتروناتمنتيارايطلقجهازوهو

منالشحنةبإزالةالإلكتروناتوتقوم.المشحونةالفضية

الفلزيةالممفيحةعلىكهربائيةإشارةوإصدار،الكريات

يصطدمعندما،أقوىكهربائيةإشاراتوتصدرلها.المقابلة

شحناتتحملالتيالفضيةبالكرياتالإلكترونشعاع

تقومالتلفازجهازمنالختلفةالأجزاءفإن،الحالوفيأكبر.

إلىالخزنةالتصويرآلةمنالكهربائيةالإشاراتبتحويل

تلفازية.صور

بمكوسمايميرفلاد،زوريكينالتلفاز،:أيضانظرا

التلفزيوني.الصورةصمام

إدىوتحودهاالصورتدتقطآدةالفيديوتصويرالة

علىالصورهذهمشاهدةبهايمكن،إلكترونيةإشارات

وأمباشرةالجهازإلىالصورإرسالويمكنالتلفاز.جهاز

كان.لاحقوقتفيلعرضهاممغنطشريطعلىتسجيلها

البثفيلاستخدامهاالأمر،بدايةفي،الالاتهذهتطوير

تصويرآلاتانتشرتفقدالحاضرالوقتفيأما.التلفازي

علىتسجيلأجهزةبداخلهاركبتالتيالنقالةالفيديو

الاتتسمىالتيالأجهزةهذهوأتاحتفيديو.أشرطة

أفلامهمتسجيل،الأسرةلأفرادا!لسجلةالتصوير

الفيديو،أشرطةعلىمعاناةأيةبدونالمنزليةالسينمائية

بالنسبةالحالهوكماالفيديو،أشمرطةتحتاجلاحيث

تشغيلهاإعادةويمكن،التحميضإلى،القديمةللأفلام

مسجل.الفيديو،ان!:.التسجيلبعدمباشرة

تصويرالاتتلتقطالفيديو.تصويرآلاتتعملكيف

إشاراتإلىوتحوله،الأفلاممنالمنعكسالضوءالفيديو

الفقرةهذهفيونقدمالفيديو.إشاراتتسمىإلكترونية

الشكل.فىالموضحةالمسجلةالتصويرآلةعملكيفية

تصويرآلةعملكيفيةعنمعلوماتعلىوللحصول

التلفاز.انظر:التلفاز،

التصويرآلةتستخدمالفيديو،إشاراتعلىللحصول

إلكترونيةودوائرللمرئياتتحسسوأداةعدسةالمسجلة

العدسة.خلالمنالتصويرالاتالضوءويدخل،متعددة

المستعملتمكنزوم،عدسةالمسجلةالتصويرآلاتولمعظم

والمسافاتالقريبةالمسافاتفيالمرئياتحجمضبطمن

كذلك.البعيدة

حساسإلكترونيجهازعلىالضوءعدسةتركز

مرشحاتوتعمل.القارنةالشحنأداةباسميعرفللضوء

ألوانإلىالضوءفصلعلىالجهازهذامدخلفيلونية

تمثلكهربائيةإشاراتالقارنةالشحنأداةوتنتج.مختلفة

هذهبتقويةالإلكترونيةالدوائروتقوم.المرئيةالصورة

هذهتنتقلثمالفيديو.إشاراتإلىوتحويلها،الإشارات

التصويرآلةأجزاء

المسجلة

المتقارنة،الشحنأداةباسميعرفللضوءحساساإلكترونياجهارا(التسجيلية)الكاميراالمسسحلةالتصويرآلةتستعمل

التسجيلجهازفيالمسجلالرأسإلىالإشاراتهذهتمتقلثم.إلكترونيةفيديوإشاراتإلىالملونةالصورلتحويل

تسجيلها.تمالتيالصوربعرضصغيرةتلفزيونيةشاشةوتقوم.العرضأنبوبدىالممغنطالشريطفيلتخزيمها
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وتخزن،التسجيلجهازفيالمسجلالرأسإلىالإشارات

الممغنط.الشريطفي

متابعةفتحةالمسجلةأضصويراآلاتمعظمفيوتوجد

،تصويرهيجريالذيالمنظرلرؤيةتستعملوالتيالمنظر،

ميكرفونجهازالمسجلةالتصويرآلةفييوجدكما

المساظر.تسجي!!وقتفيالأصواتلتسجيل

آلاتتطويربدأالفيديو.تصويرالاتتطويرمراحل

واستعملت.العشرينالقرنثلاثينياتفيالفيديوتصوير

التلفازيالبثفيالأمربدايةفى،هذهالتصويرآلات

حتىمتوفرةتكنلمالفيديوتسجيلأجهزةلأنالمباشر،

التصويرآلاتفياممتعم!!.العشرينالقرنخمسينيات

كهربائية.إشاراتإلىالضوءلتحويلالتفريغأنابيبهذه

فياستعمالهامعهايصعببدرجةكبيراحجمهاكانوقد

وكانت،التلفازيةالأستديوهاتفىالتصويرقاعاتخارج

:أبيضأسودأ!نينذاتالآلاتهذهتنتجهاالتيالصور

فقط.

القرنخمسينياتفىالملونةالفيديوآلاتتطويرتم

محلتدريجياليحلالترانزمشوراستعمالوبدأ.العشرين

تصويرآلاتفيمستعملةكانتالتىالتفريغأنابيب

أخفالتصويرآلاتأصبحتأنذلكعنونتجالفيديو.

خارجإلىتحريكهاأمكنلذا،للطاقةاستهلاكاوأقلوزنا

الرياضيةوالمبارياتالأخبارلتصويرالتلفازأستديوهات

فيديوتصويرآلاتتطويركذلكتم.الأخرىوالبرامج

أ!دعاياتاولإنتاج،المغلقةالدوائرفيللاستعمالصغيرة

.أخرىمختلفةولالمشعمالاتالتجارية

آلاتتصنيعتمأمحشري!،االقرنسبعينياتنهايةوفي

واحدةبيدحملهايمكنالتى،النقالةالفيديوتصوير

آلاتتوصيلمنلابدكانولكن.المنازلفيللالمشعمال

التسجيل.عمليةلإكمالالفيديو،بجهازهذهالتصوير

جهازأصبح،العشرينالقرنثمانينياتمنتصفوفي

معهايمكنبدرجةصغيراالفيديوأشرطةفيالتسجيل

واحدةمدمجةوحدةفيالفيديوتصويرآلاتإلىضمه

وأصبحت)الكامكوردر(.المسجلةالتصويرآلةتسمى

مختلفة،تسجيلأنظمةمعمتوفرةالمسجلةالتصويرآلات

ملم.8ونظام)13الأ(إسإتشوفيبيتا،تشمل

مسجل،شريطعرضالمسجلةالتصويرآلاتوتستطيع

التلفاز.بجهازتوصيلهاعند

آلةالعشرينالقرنثمانينياتفيكذلكوظهرت

الصورتلتقطأنتستطيعالتيالساكنالفيديوتصوير

للقرصصورة05بمعدلممغنطقرصعلىوتسجلها

شاشةعلىالصورهذهمشاهدةإعادةويمكنالواحد.

الفيديو.مسجلجهازيشابهجهازبوساطةالتلفاز

.ماثيسونآلن،توربخانظر:.تورلجآلة

استعمالهايمكنكما،الأرقاملجمعجهازالجمعاول

تؤديالحاممبةالآلةأنإلا،والقسمةالضربعملياتفي

أساساالجمعآلاتوتستعمل.أسرعأداءا!ملياتاهذه

برأفعةأوكهربائئاتشغيلهاويمكن،الأرقاممنأعمدةلجمع

مجدولة.غيرأومجدولةإمات!صنقدأنهاكما،يدوية

منشريحةعلىالأرقامعمودبتسجيلتقومالمجدولةفالالة

منلأنبمالمجدولةالآلاتالمكاتببعضوتفضل.الورق

الالةأما.الأصليةبالقائمةمقارنةالأرقاممراجعةالممكن

علىالتيبالمدرجةالجمعحصيلةتبينفثيالمجدولةغير

لسرعةالماضيفيتستعملالجمعآلةكانتوقد.الالة

استعمالكثر،اليومعالموفيالدفاتر،مسكعملياتإنجاز

الاتمعظممحللتحلالحاسوبوأجهزةالحاسبةالالات

الجمع.

الحاسبة.الآلة،وليمبروز،المعداد،:أيضاانظر

فىوتقسموتضربوتطرحتج!آلةالحاسيةالاول

الآلاتالعملواماكنالمتاجروتستعمل.وسرعةدقة

كما،الضرائبقيمةواستخراجالحساباتلحفظالحاسبة

الرياضيةالمسائلحلفيوالعلماءالمهندسونيستخدمها

الالاتإلىالإحصاءمجالفيالعاملونويلجأ،المعقدة

المئوية،النمسبوإيجادالمتوسطاتلحمسابالحاسبة

حسابيةأعمالفيالحاسبةالالاتآخرونأناسويستعمل

متنوعة.

الاتالحاضرالوقتفيتقريباالحاسبةالالاتوكل

اليةبصورةالحساباتبإجراءتقوموهي.إلكتروية

عملياتعنوفضلا.مصغرةإلكترونيةدوائرباستعمال

الالاتمنالعديدفإن،أعس!ةواوالضربوالوحالجمع

مثل،تعقيدا،أكثربأعماليقومالإلكترونيةالحاسبة

طرزمنوالكثير.والتكعيبيالتربيعيالجدريناستخراج

الأرقامفيهاتخزنذاكرةعلىيحتويأيضئاالحاسبةالالات

المستقبل.فىاستعمالهاأجلمنالمسائلحلوتعليمات

إنتاجعلىالإلكترونيةالحاسبةالالاتصانعوويعمل

باليد.تحملالتيوتلك،المكتبعلىتوضعالتيألالات

الحاسبة،الجيبالةأوباليد،يحملأسدياالوازغداوقد

عندوكذلك،سفرهمأثناءالأعمالرجالبينرواجذا

سهلليسفهو.الاستعمالفيلملاءمتهوذلك،الناسعامة

التيالعملياتحسابعلىأيضاقادربل،فحمسبالحمل

بموازنةالمتصلةوتلكالمدرسعةفيالطلابيدرسها

حلفيالحاسبةالجيبالاتاستعماليمكنبل،الحسابات

المتقدمة.والعلميةالهندسيةالمسائل
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لحلوالبيوتالمكات!منالعديدفيالمكتبعلىتوضعالحاسبةالآلة

الرياضيةالمسائلمحتلف

لتسجيلمختلفةطرائقالإلكترونيةالحاسبةوللالات

الالاتتسمىوالتىالطرز،فبعضوتقديمها،المعلومات

مباضةوا!ائجالمد!ورت!ظهرف،للعربنافذةالحاسبة

منالحاسبةالجيبالاتومعظم.صغيرةعرضنافذةفي

الآلاتتسمىالتىوهي،الأخرىالطرزأما.النوعهذا

الخاصةالأرقامتظومطبوعةأشرطةفتوفر،الطابعةالحماسبة

الالةهذهيستعمللمنالأشرطةوتتيحوالنتاب.بالمسائل

كماصحيحا،إدخالآالالةفيالمسائلإدخالمنالتأكد

منالحاسبةألالاتهذهومعظم.بالنتائجدائماسجلاتوفر

الآلاتبعضولكن،المكتبعلىيوضعالذيالنوع

حاسبةآلاتوثمة.الأشرطةتوفرباليدتحملالتيالحاسبة

العملياتعليهوشريطا،للعرضنافذةتتيحطابعةعارضة

الإلكترونيةالحاسبةالالاتمنطرازوهناك.والنتائج

المسائلمنعديدةألواعفىالجوابتستخرجالدويةالحاسبةالآلة

بأعماليقومالححمالصغيرةالحاسبةالآلاتهدهومعظم.الرياضية

المعقد.ومنهاالبسيطمحها،كثيرةمتنوعة

بتلكشبيهةالخطواتمتعددةمعقدةبأعمالالقياميستطع

الالةهذهومثل،الشخصيالحاسوبأجهزةبهاتقومالتي

صعبةبأعمالتقوموهي.المبرمجةالحاسبةالالةتسمى

التيالتعليماتمجموعةأي،والبرامجالأرقامباستعمال

نأوبعد.بالأرقامتجريهاأنعليهاالتيالعملياتإلىتوجه

آلياتقومأنيمكنها،الحاسبةالالةفيالتعليماتتبرمج

معظموفى.المسائلمنمعينةأنواعلحلاللازمةبالخطوات

فيهاالختلفةالبرامجتخزينيمكنمتعددةذاكراتالطرز

متوافرةالمبرمجةالحاسبةوالآلات.مرةبعدمرةلاستعمالها

الحاسبة،الجيبوالة،المكتبيةالحاسبةالالةالوازينفي

معا.وشريطللعرضنافذةوإما،للعرضنافذةإماوفيهما

الميكانيكية.الحماسبةالآلاتأحيائاالجمعالاتوتسمى

تطويرقبلواسعنطاقعلىمنتشرةالالاتهذهكانتوقد

الجمع.الةانظر:.الإلكترونيةالحاسبةالالات

نأيمكنها-خيالية-افتراضيةأداةالأدديئالحرولاول

تعملأو،بطاقةالتزوددونمتواصلعملبأداءتقوم

وأ،كليةبصورةعملإلىالطاقةتحويلعلىباستمرار

تستهلك.مماأكثر-انقطاعدون-الطاقةمنمزيذاتعطي

تكونآلةتركيبإلىالوصولفيالانحتىأحديوفقولم

يعتقدونتقريئاوالمهندسينالعلماءكلإنبل.الحركةأبدية

البتة.ذلكإلىيصلأنأحدباستطاعةيكونلنأنه

نأعليهالاتنقطع،أبديةحركةبأداءالالةتقومولكي

وهذانكليهما.أوالحراريةالديناميةقانونىأحدتخرق

هذينفأول،الالاتتعملكيفلنايلخصانالقانونان

يأ،خلقهايمكنلاالطاقةأنعلىينصالقانونين

الممكنمنلكن.إنهاؤهاأي؟إفناؤهايمكنولاإيجادها،

دأخليةطاقةمنتحويلهاالممكنفمنبمالطاقةصورةتغيير

تظلنظاملأيالإجماليةالطاقةأنإلامثلا،آليةحركةإلى

ابتداء؟كانشيءأيفيالنظامهذاشمثلوقد.هيكما

القانونأما.المعقدةبالالةوانتهاءصغيرشىءمجردمن

تلقاءمنتنتقلأنيمكنالحرارةأنعلىفينصالثاني

انظر:.منهأبرداخرجسمإلىالحارالجسممننفسها

الحرارية.الدينامية

هذهمثلصنعبإمكانيةيزعمونالذينأولئكاقترح

النوعينهذينأول.الأبديةالحركةآلاتمننوعينالآلة

والنوع،الطاقةمننوعبأيالتزوددونالأبدإلىيعمل

إلىتافاتحويلاالطاقةتحويلعلىانقطاعدونيعملالثاني

الطاقةمنمزيداتنتجأنيمكنإيهاقيلالةوهناكعمل.

نأإلاثالثا،نوعاالخبراءبعضويعدهاتستهلكمماأكثر

العملأي،الأولالنوعمعيصنفونهاآخرينخبراءهناك

بطاقة.التزوددون
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قاحسالأبداإلىتوقث!ردوتعملىأد!يهايفترصالأبديةالحركةآلات

ارداسواشالدذاححلةا!مى.الأا!ةاتلكمت!!يحترعأديست!إحدل!ا

اطر!-صألعدت!ص-إ،را!ة!-ذكلىأنلرىاصعلوي(،ا)الشكل

اح!صاتاعددألىبما:ح!س.ا!اعدةاال!صاتسأكبرحهداوتصر!ص

)الت!طأ!عمصيسيةاالآأ!ةاوفي.ألاتتحركالعجلة!إنأكثرا!كماعدةا

إلىاممرةايحرمعحطكيصأيإلىإدأيضا،لاتعملأنهانجد(،السفلى

ثالية.أسملإلىلاننزوللهايسم!!لنأعلى

معيتعارضالحركةأبديةالالاتمنالأولوالنوع

هذهبمقدوريكونفلن.الحراريةللديناميةالاولالقانون

حركةدونحائلأتقفالمقاومةلأنذلك،تعملأنالالة

علىباقيةالالةتظلولكي.الالاتلكلالمتحركةالأجزاء

علىلتتغلببالطاقةتتزودأنينبعي،العملفيحركتها

نإالحركةعنفوراتتوقفالآلةهذهفإنلذا.المقاومةهذه

بطاقة.تزودل!ا

فيتعارضالحركةأبديةالالاتمنالثانيالنوعأما

هذاأنوبما.الحراريةللديناميةالثانيالقانونمعوجوده

الطبيعيالانتقالباستغلالمسيعملالحالبطبيعةأضوعا

مافسرعانالأبرد،الموضعإلىالموضئالحارمنللحرارة

درجةبرفعالمنسابةالحرارةتقومأنبمجردالآلةتتوقف

مننوعاالخترعينبعضاقترحوقد.الموضعينحرارة

التحويلطريقعنعملاتنتجسوفأنهايرونالالات

الموجودةسواءالحركةعشوائيةالجزجاتطاقةأحسلالكامل

ذلكعملمنالةأيةتتمكنلموأحشالجو.أوأجحرافي

أيضا.ال!نحتى

ودونتستهلكمماأكثرالطاقةمنستنت!تالتىالالةأما

لابدلأنهأيضا،الأولالقانونمعتتعارضفإنها،توقف

تلقاءمنلنفسهاطاقةتوجدأي؟تعطيأنمنالالةلهذه

نفسها.

محتملةمصادرالصناعيةالأقمارفىبعضهمويرى

يحدالجويالغلاففىالاحتكاكل!ش،الدائبةأصلحركة

تعدمداراتفيتدورالتىالأقمارلهذهالزمنيالعمرمن

التوالغتلكحتىأنهالعلماءويتوقعنسبئا.الأرضمنقريبة

فيتنجذبسوفالشمسحولمداراتفيتدورانتى

.أصتمم!م!اإنىالأمرانهاية

نأيمكنالنوويةالطاقةأنأيضابعضهماعتقدصما

نأفيولاشك.الدائمةللحركةمحتملامصدراتكون

علىتحتويالأخرىالنوويالوقودوأنواعاليورانيوم

بعدأنهإلاحجمها،إلىقياساهائلةتعدالطاقةمنكميات

بوقودتستبدلأنالمتبقيةللمادةفلابد،الطاقةهذهتنفدأن

النوويةالطاقةانظر:جديد.

الحركة.:أيضاان!

الفوئيالحفرانظر:الفوتوعرالمحي.الحفرالة

"حرى(.)صرتالف!وئيةوالطباعة

الأبقار(،)حدبوتصنيعهالحليبإنتاج:أنف!إ.الحلبآلة

الحلابة.

(.الورقرقيقة)تشكماطالورقان!:.!رديرالة

عدىوأرقامامطوعةحروفاتنتجادةا!اتبةالالة

مختلففي،والمكاتبالمنازلفىالناسيستخدمها،الورق

الكاتبةالالةوتصنف.وأناقةبسرعةللكتابةالعالمأنحاء

الأعمالفيالاستخدامشائعةنوعهامنالةأكثربوصفها

التجارية.

أساسيةأنواعأربعةهناك.الكاتجطالآلاتأنواع

الكهربائيةالالة2اليدويةالآلةا-أ:الكاتبةللالات

النص،وتدقيقمراجعةآلة4الإل!صرونيةالالة3-

الالةوتعمل.الكلماتمعالجةآلةباسمعادةوتعرف

يعملالذيالطالغأيديبهاتزودهاالتيبالقوةكليااليدوية

محركفلهاالكهربائيةالكاتبةالالةأما.الكاتبةالالةعلى

لمسإلآالطالغيحتاجلاولهذا،بالطاقةيزودهاكهربائي

أكثرشرائهاعندالطابعةهذهمثلوتكلف.بخفةالمفاتيح

ولكنها،اليدويةالالةعملبويقةوتعمل،اليدويةالالةمن

أ)!(!أ

!**********-ثر6حرحر

!!



للضغطالحرفمجبراالمفتاحالكاتبيضربعندماتطبعالكاتبةالالة

الحروفتثبتالعليا(.)الصورةالورقعلىثمومنالحبرثريطعلى

(.اليمنىالمسفلى)الصورة،رافعةع!الكاتبةالالاتبعضلي

شعاعيةكرةمحيطعلىمثبتةالطابعةالالاتحروفمنوالعديد

(.اليسرىالسفلى)الصورةالشكللؤلؤية

يبمأنللطالغتتيحوهي.الالممتخدامفىمنهاأسهل

الكاتبةالالاتبعضوتسمحأكتر.وبأناقةأكبربسرعة

بم!ح،التصحيحذاتيةالالاتتدعىالتيالكهربائية

المعالجالتصحيحشريطيعملحيث،الكتابةأخطاء

عندماالصحيحغيرالحرفأوالشكلإزالةعلىكيميائيا

يطبعثم،بذلكخاصامفتاحاالكاتبالطابعيضغط

مسحهجرىالذيالمكانالصمحئفيالحرفالكاتب

فارغا.وترك

اليدوية،الالاتمنمتنقلةنماذجالمنتجونيصنع

الالةحجمصغرساعدوقد.والإلكترونية،والكهربائية

بينانتشارهافيالتوميععلىوزنهاوخفة،المتنقلةالكاتبة

والمسافرين.الطلبة

الكاتبةالالاتالإلكترونيةالكاتبةالالاتتشبه

يعرفجداصغيرحاسوبعلىتشتملولكنهاالكهربائية

الالاتالدقيقالمعالجويساعد.الدقيقالمعالجبالحمم

الوظائفهذهومنأوتوماتيا.وظائفهاأداءعلىالكاتبة

والأسطر.،الكتابةتحتالخطوطووضع،الهوامشعمل

513الكاتبةالالة

دونوسهولةبسرعةالمادةبمراحعةللكاتبتسمحآلةالكلماتمعالمجع

شاشةذاتالكلماتمعالحاتومعظمبأكملها.الوثيقةكتابةإعادة

وتدقيقه.مراجعتةأوطبعهحالالنصتظههرتلفازيةعرض

الكاتبةللالاتالدقيقةالمعالجاتمعظموتحتوي

الأسماء،تخزينباستطاعتهاذاكرةعلىالإلكترونية

إعادةالطابعيحتاجأخرىومواد،والعناوين،والتواريخ

الالةتعيدالخصصالمفتاحالطابعيضغطوعندماتكرارها.

بعضفيوتوجدذاتيا.وتطبعهاالخزونةالمادةاسترجاع

المادةتظهرعرضشاشاتالإلكترونيةالكاتبةالالات

كتابتها.حالالمطبوعة

بطاقةعلىالمطبوعةالمادةالكلماتمعالجةتحفظ

مغنطيسي.قرصأو،مغنطيسيشريطأو،مغنطيسية

اللازمةالتصحيحاتعملالطابعباستطاعةيكونوبذلك

ويمكن.الخاطئةالكتابةفوقالطباعةبإعادةوذلك،ببساطة

،الكلماتأو،الأحرفبعضتحريكأوإزالةأيضاللطابع

طباعةلإعادةالحاجةدونالفقراتحتىأوالاسطر،أو

الالةتقوموحفظها،الوثيقةكتابةوبعدبأكملها.الوثيقة

ويمكن.الغرضلهذامفتاحأوزرلمسبمجردبطباعتها

ثمانيحواليطباعةالكلماتمعالجةوحداتلبعض

.الواحدةالدقيقةفيصفحات
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عرضشاشةالكلماتمعالجاتمعظمفيويوجد

معالتعاملعلىالآلةالدقيقالمعالجويساعد.إلكترونية

معالجاتلمعظميمكن؟المثالممبي!!وعلى.المهاممنالعديد

بحلالقياميمكنهاكما،القوائمودمجتصنيفالكلمات

معالجاتالىالمعلوماتوتحويل.الرياضيةالمعادلات

الهاتف.خلالمنالحاسوبوأجهزةأخرىكلمات

ال!!اتبةالآلاتمعظمتحتوي.الكاتبةالالةأجزاء

أساسيةأجزاءعلىوالإلكترونية،والكهربائية،اليدوية

تعرفأزرارمنم!صنةمفاتيحلوحةمنتتكون،متشابهة

وأالأحرفامنرمزينمفتاحس!!ويحمل.المفاتيحبا

.آخرىرموزأيةأو،اخترقيمأو،الوقفعلاماتأوادالألمحم

الطرففيويوجد،رافعةنهايتيإحدىالمفتاحويمثل

يرتفعمامفتاحاالكاتبيضربوعندما.فلزيذراعالآخر

شريطمنرقيقةقشرةأومحبراشريطاويوقالذراع

ثمومن،الكتابةورقةأمامعادةالشريطويكون.الكربون

يأأوالحرفبطباعةالطبعقضيبأو،الفلزيالذراعيقوم

المطاطمندوارةأسطوانةوتعم!.الورقعلىآخررمز

ورقةحملعلىالكاتبةالالةأسطوانةباسمتعرفالقوي

ومعهاالأسطوانةوتتحركوتتبيتها.ال!!اتبةالآلةفيال!ضابة

أجم!!-اأواليسارأإواحدةمسافةمقدارأوتوماتياالورقة

.المفتاحال!!ات!يضربأنبعد-الكتابةللغةتبعا

طباعة،أذرععلىأعاتبةاالالاتبعضتحتويلا

!ضيا!ل،كصويطباعةعنصرعلىتحتويولكنها

يضربوعندما.والأرقامالحروفمنكاملةمجموعةعلى

الرمزأوالحرفيضرببحيثالكرةتدورمامفتاحاأطابعا

الخطامتدادعلىالكرةوتتحرك.الكتابةورقةالمطلوب

ومعهاالأسطوانةتتحركلابينما،عليهالكتابةتجريالذي

وحجمالكتابةنوجتغييرويمكن.الحالةهذهفيالورقة

ومعظم.الكرةاوالطقمباستبدالالرموزأوالأحرف

العجلةيسمىطباعةعنصرلهاالإلكتروليةالكاتبةالآلات

هذهتدورمعينامفتاحاالطالغيضربوعندماالبرمقية.

وأالمكانفىالمناسبالرمزأويطحإلحرفأنإلىالعجلة

.المطلوبالموقع

جرسيقرعالسطرنهايةمنأطابعايقتر!شعندما

يقملمإذامعينةنقطةبعدأحضابةايمنعقف!!وهناك.التنبيه

الالاتوتحتويالهام!.مفتاحعلىبالضغطالطالغ

وتمكنأوتوماتيا.الشريطلإرجاعأداةعلىأيضاالكاتبة

وضعمنالآلةالمساحاتومقسمالفراغيالترجيعرافعة

.أعمدةفيالكلماتأوالأرقام

مننوع00052منأكثرالكاتبةالالاتوينئصانعو

وتوجد.الطباعةأنماطمننوع001منوأكثرالمفاتئ!

بلغاتورموزوأرقامأحرفالمفاتيحلوحاتبعضعلى

كتلكخاصةمظاهرالاخربعضهاوشمور،مختلفة

الموسيقى.فيالمستخدمة

بحيثكبيرةالكاتبةالالاتبعضطاعةنزت!ص

التيالكاتبةالآلاتبعضوتزودالبصر،أ!همعافتصيح

النطقيمكنهاخاصةبأدواتالبصرفاقدويستخدمها

بريل.لغةالاخربعضهاويطهبعكتابتها،أثناءبالأحرف

محددا.قيا!مياترتياالطابعةتممفاترتبالكاتبةالآلةمفاتيحلوحة
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الكاتبةبعفالآلات

آلةعلىتشتملالأولية

وقداليسار(؟)إلىلامبرت

يتمركةالالةهذهصنعت

الكاتبةوالآلةالفونوغرا!

العشرين-القرنبدايةفي

طراركاتبةآلةوأنتحت

عام(الوسط)فيكولومبيا

آلةوصنعت،م8861

اليمين()إلىبليكينزديرفر

أقلىموظصت.م3981عام

فيمتنقلةكاتبةآلةوأنجح

العحترين.القرنبداية

الكاتبةالالاتمنالكثيرفيرمزأوحردتكليشغل

ولكن.الطاعةورقةعلىيشغلهالذينفسهالمكانأوالحيز

التناسبيةالمباعدةخاصيةالأخرىالكاتبةالآلاتلبعض

وأالحرفحجممعمتنالحمبةمسافاتأوفراغات)تكوين

مظهرللأحرفالتناسبيةالمباعدةوتعطي(.المطبوعالرمز

يعرفماالالاتبعضفيويوجد.المطوعالحرف

هوامعقعملللضابطويمكن.للمسافاتبالضابط

الكتابة.لطريقةتبعاالأيسرأوالأيمنالجانبعلىمتساوية

أوروبافىالخترعينمنالعديدحاول.تاريخيةنبذة

عشرالثامنالقرنينفيالامريكيةالمتحدةوالولايات

وسهلة،دقيقةتكون؟عمليةكاتبةآلةتطويرعشروالتاسع

مأ867عاموفي.الثمنورخيصة،وسريعة،الاستخدام

ميلووكيمنمخترعوهوشولز،لاثامكريستوفرتمكن

بمساعدة،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىوسكنسنبولاية

كاتبة.الةأولتصميممنسولوصمويلجليدينكارلوس

ثم.أم868عامالطابعةاخترأعبراءةعلىحصلوقد

عاموفي.الاختراعهذاتحسينعلىالعملشولزواصل

شولزبآلةوأولادهريمنجتون.أيشركةاهتمت،أم873

.البنادقصناعةفىمتخصصةكانتأنهارغم،الكاتبة

إنتاجفيأخرىمصانعبدأتتسويقهافىبدأتوعندما

أمشخدامبدأكما.العشرينالقرنبدايةفيالكاتبةالالات

القرنمنالعشرينياتفيالكهربائيةالكاتبةالالات

العشرين.

السنينمدىعلىالتحسيناتمنالعديدجرىوقد

فيويمستخدمعملها.وطرقالكاتبةالالةتصميماتعلى

الشخصيةالحاسوبأجهزةالناسمنكثيرالحاضرالوقت

طباعةلإنتاجالكلماتومعالجاتكاتبةبالاتالمتصلة

.الجودةرفيعة

.توماس،ديسونأ:أيضانظرا

العودبمالبيانوبمالأوركسترابمانظر:.الموسيقيةالالة

العربيةالموسيقى(بمإيضاحية)رسومالموسيقىبمالكمان

(.القديمةالعربيةالمو!ميقية)الآلات

النسخألفا،توماس،أديسونانظر:الئاسخة.الالة

بالتصوير.

(،إيضاحي)رسمالأوركستراانظر:الئحاسية.الالة

)موسيقىالكلاسيكيةالموسيقى(بمإيضاحي)رسمالموسيقى

الأوركسترا(.

)رلمالأوركستراانظر:.الموسيقيةالئقرالة

الكلاسيكيةالموسيقى(؟إيضاحي)رسمالموسيقى(؟إيضاحي

الأوركسترا(.)مو!ميقى

إيضاحى(؟)رسمالأوركستراان!:.الوتريةالالة

الكلاسيكيةالموسيقى(،إيضاحي)رسمالموسيقىالعود،

الأوركسترا(.)موسيقى

)الاندماجالنوويةالطاقةانظر:.الدريالالتحام

(.النووي

مختلفتينمادتينالتصاقإلىتؤديخاصيةالالتصاق

الذيالانجذاببسببالالتصاقعمليةتتمحيثمعا،

.والذراتالجزيئاتكلبينيحدث

الموادخواصعلىاعتماداالالتصاققوةوتتفاوت

مادتينسطحىبينيحدثالذيفالالتصاق.الملتصقة

مسحتويةالموادتلككانتوإنالضعفإلىيميلصلبفن

تفحصعندماخشنةالواقعفيفالأسطحتمافا.ونطفة

إذاأمانسبئا.قليلةأماكنفيبعضهاوتلامسبالمجهر،
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بينالاتصالفإنكلثاأوجزئئاسائلاالموادإحدىكانت

.أقوىيكونالأسطح

رقيقةطبقاتشكلفيأضصاقااالموادأقوىوتستعمل

الحالاتمنكثيرفيالسوائلهذهوتكون.السوائلمن

(.عاليةجزيئيةأوزانذات)مركباتلبوليمراتأجلمحا

ومن.تصئثابتةجزيئاتهافإنالمحاليلهذهتستقروعندما

قويةلقوةيمكنبحيثجيداالالتصاقيكونأنيمكنثم

اللاصق.الرباطكسرلاالمادةكسرإلىتؤديأن

جديدلنسيجاسماالحسد،فيالأعضاء،ا!اق

الجسم.فيطبيعياوالممفصلةالداخليةالأجزاءأحيانايربط

أمحمليةاأوأ!لاأخهأ!نتيجةعادةالنسيجهذامثلوينمو

مؤلمة،الأحيانامنكتيرفيالالتصاقاتوتكون.الجراحية

فأمراض.الداخليةللأعضاءالطبيعيمإلعملتتدخلوقد

بينمؤلمةالتصاقاتحدوثعنتسفرقدالرئتينأوالقلب

الالتصاقأنحصما،بالجسمالمحيطهةوالأجزاءالأعفماءتلك

الأمعاءمنأجزاءنموإلىيؤديالباطنيةالعملياتبعد

إذاأما.البطنيللتجويف!تبطينحدوثأوبعضمعبعضها

عمليةإجراءفينبغيالهضممكلمليةالالتصاقتدخل

إضافية.جراحية

الأنسجة.:أيضانظرا

طريقاسدكص:الحديثوفي.الطلبهوالالتماس

أطهلب،امنأ!فأوالالتماس.يطهلبهأيعلما،فيهيلتمس

والمأمورالامربينالتساويمعالطلب:بعضهمعندوهو

منكبيرعدديقوممكتوبةوثيقةأيضاوالالتماس.الرتبةشي

منعملأوإجراءباتخاذفيهامطالبينعليهابالتوقيعالافراد

إلىعادةالالتماماتوتقدمالقضايا.منقضيةتجاهمانوع

هذهالناسويقدم.والقوميةمنهاالمحليةالح!صميةالسلطات

التماسعلىيوقعونفقد"عدةلأغراضالالتماسات

تستلزمالذيالشوارعأحدلتوسعةمشروععلىمعترضين

يقدمواأنيمكنكماوإزالتها،المنازلمنكثيرهدمتوسعته

اتخذتهاسيالمسيةعملياتتجاهمعارضتهملإبداءالالتماس

لتعنيالماضيفىالالتماسكلمةواستخدمت.أخرىدولة

كلعلىيطلقالأقطار،بعضوفيقانونيا.أورسمئاطلبا

علىالمتحدةالولاياتففي،التماساسمالطلباتأنواع

المحاكمإلىتقدمالتيالمكتوبةالطلباتفإن،المثالممبيل

هيئةأيةأو،العامةالخدماتعنالمسؤولينأو،القضائية

.التماساتكلهاتسمىتشريعية

عاماللإنجليزيالبرلمانصاغهميثاقالحقالتماس

عدمفيهمؤكداالأولتشارلزالملكإلىوقدمهأم628

،البرلمانموافقةدونالملكاتخذهامعينةأفعالدستورية

الخاصة،المنازلفيالجخدوإيواء،الضرائبفرضمثل

دونالمواطنينبحبسوالأمر،العرفيةالأحكاموفرض

القوانين.إلىالاستناد

وافقأنهإلا،الالتماسهذاعنراضياتشارلزيكنلم

البرلمانلحثمسبيلمنأمامهيكنلمحيثمضضعلى

لملكنه.لنفسهطلبهاالتيالماليةالاعتماداتإجازةعلى

هذهمنبهالخاصالجزءتنفيذنفسهقرارةفيينوييكن

نأإلىالمطلقالاستبداديحكمهواصلفقد،الاتفاقية

إلىالمطافنهايةفىالاستبداديةالاعتباطيةطرهضهقادته

.ام964عامفيهالإعدامحكمتنفيذ

أنهمنالرغمعلىمهمةنتائجالحقلاأضماسكادلقد

علىالأمرحقيقةفياكدفقد.أغوريةاأهدافهيحقرتأ-

كانفقدلذا،للملكأصشخصيةااءالأهواعلىأغانوداهيمنة

بالحقمايسمىإلىتستندالتيالمطلقةالملكيةلفكرةرفضا

الدستوريةالحكوماتتاريخفيمعلماأصبحكما،الإلهي

فقدالدستوريةللحكومةالكاملالتوطيدأماإنجلترا.في

.الحقوقبيانصدرعندماأم!68عامكان

.الأولتشارلزبمالحقوقبيان:أيضاانظر

وأالكيميائيةللمهيجاتالحسمفعلردالالتهاب

الشاذةالحالةوهوالبكتيريا.مثلالعوام!!أجعفرأرأغيزيائيةا

متورمةتكونالتىالجسمأجزاءبعضشيألاسجة

الجزءفىالدمويةالأوعيةتتمدد.!مؤلمةساخنةرمحمرةو

تتركوقد.المنطقةفيالتدفقأسدمام!لمزيدوتتيعالمتأثر

الأنسجةوتدخل،الدمويةالأوعيةالبيضاءالدمكريات

تكدسالأطباءويسمىالبكتيريا.لتدميرمحاولةفيالمحيطة

الصديد.انظر:الصديد.البيضاءالدموكرياتالبكتيريا

والأوعيةالمتأثرالجزءفيتزدادالتيالدمكميةوتسبب

والشعور)الاحمرار(،والحماميالورمالمتمددةالدموية

الحسيةالأعصابعلىالدمويةالأوعيةوتضغط.بالحمى

الألم.وتسبب

)1!مراض(،الأذنانظر:.الوسطىالأدنالتهاب

)الأمراص(.الصمم

التناسليالجهازيصيبمرضالرحميطائةالثهاب

بطانةخلايامنعناقيدأومجموعاتفيهتقومللأنثى

الأكثروالمناطق.الجسممنأخرىمناطقبمهاجمةالرحم

المبيضانالغالبفيهيالمرضبهذاللإصابةتعرضا

هذايصي!ماوغالبا.البطنيةوالتجاويفالحوضوجدار

سنة04و02بنأعمارهنتتراوحاللواتىالنساءالمرض

عنناتجةحادةالافاويعانين،السابقفييحملنولم

الطمث.



الرحمبطانةالتهابمرضبأنالأطباءمعظمويعتقد

الرحممنالطمثعنالنابخالدميتدفقعندماعادةينتج

الدمهذاشهر.كلالبطنيةوالتجاويفالحوضإلىعائدا

التىالرحميةالخلايامنمجموعاتعلىمايحتويعادة

بجدرانأو،الأربطةأوبالأعضاءالالتصاقبإمكانها

النموعلىالرحميةالعناقيدهذهتحفيزويتم.التجاويف

الذيالهورمونوهو،الأستروجينهورمونقبلمنوذلك

موصعلىواعتمادا.الرحملبطانةالشهريالنمويحفز

المثانةتضخممثلعنهاناتجةأعراضتحدثالعناقيد،هذه

عندحادةتشنجاتأوالجماععندالألمحدوثأو

يؤديالمرضوهذاالثمهرية(.)الدورةالطمثحدوث

ينتجمماالتناسليةالأعضاءمنوغيرهالمبيضإتلافإلى

وقد.الخصوبةعدمانظر:.الإخصابفيصعوبةعنه

يأإلىالحادغيرالرحمبطانةالتهابمرضلايحتاج

هذهمثلفيالمرضمعالجةإلىالأطباءيعمدحيثعلاج

الحالاتأما.المرضتوقفقدالتىبالهورموناتالحالة

الجراحةوتنحصر.الجراحةباستخداممعالجتهافيتمالحادة

فيترغبالمرأةكانتإذاالرحميةالعناقيدإزالةفي

الحمل،أوالإنجابلاتريدالتيالمرأةأما.الحملأواللإنجاب

لعمليةفتخضعالإنجابمرحلةتجاوزتالشتلكأو

الرحم.استئصال

الحلق،أغشيةعلىيؤثرمعدمرضالبلعومالدالاب

عاما.21إلى5سنمنالأطفالويصيب،واللوزتين

يعرفنوعمنبكتيرياتسببهالبلعوموالتهاب

)أ(المجموعة-للدمالحالةالبيتاويةالعقديةبالمكورات

الرذاذخلالمنآخرإلىشخصمنعامةالبكتيرياوتنتشر

يطلقالذينوالأشخاص.والفمالأنفمنالصادرالرطب

العقديالمكوريحملونالذينأي،المرضحاملوعليهم

ينشرونالذينهم،المرضأعراضعليهمتظهرأندون

طريقوعن.البلعومالتهابتسببالتيالبكتيريا

بكتيرياوجودمنالتأكديمكن،المعمليةالاختبارات

المريض.حلقمنالمأخوذةالمادةفي،البلعوميالالتهاب

ف.المران!:

والحمى،الحلقاحتقانالبلعومالتهابأعراضوتشمل

والقيء.،والغثيانالارتعاشالحالاتبعضوفي،والصداع

فيالليمفاويةوالعقداللوزتينبتورمعادةالمريضويشعر

تستمروقد،العلاجعقبسريعاالمرضويختفي.العنق

أسبوعين.أوأسبوعاللعلاجتخضعلمالتيالحالات

مضاعفاتالبلعومالتهابعلىيترتبأنيمكن

والعظموالجيوبالأذنينإلىالمرضيمتدفقد.مختلفة

فيماالمرضىيصاب،أخرىحالاتوفي.الدمومجرى

517الدماغالتهاب

التهابالمسمىالكلىبمرضأو،الروماتيزميةبالحمىبعد

التهاب؟الروماتيزميةالحمىانظر:الحاد.الكلىكبيبات

الكلية.

طريقعنالبلعوملالتهابالفوريللعلاجويمكن

الأخرىالأجزاءإلىالانتشارمنالعدوىيمنعأنالبنسلين

الحمىمخاطرأيضايستأصلالعلاجهذاومثل.الجسمفي

الكلىكبيباتالتهابلايمئدائمالكنه،الروماتيزمية

الحاد.

أسرةأعضاءباقيبفحصالأطباءمنكثيروينصح

منويعالج.العقديالمكوروجودعدممنللتاكدالمريض

البنسلين.باستخدامللبكتيرياحملهميثبت

وأ،الحكةإدىيؤديالجدد،نيمرضالجلدالتهاب

،وألارتشاحوالبثور،،والانتفاخالاحمرار،ويسبب،الحرقة

وا،الاحتكاكعنينتجأنويمكن.الجلديةوالقشرة

الموادانغير،الشمساشعةاو،البرودةأو،الحرارة

تكونوقدالجلد.التهابفيتتسببماكثيرا،الكيميائية

يأجلدفيتؤثرالتىالشديدةالسموممنالموادهذه

حساسيةيعانيالذيالجلد،تهيجكيميائيةموادأو،إنسان

والأطعمة،النباتاتبعضتسببهوقد،للكيميائياتخاصة

.والعلاجاتالتجميلوادواتوالأصباغ،،والمنسوجات

الحساسية.:أيضاانظر

وأ،الحنجرةأنسجةيصيبمرضالحئجرةالتهاب

وأحيانا،حالاتعدةتسببهأنويمكن،الصوقيالصندوق

ويعتقدالتهابها.فيسبب،الحنجرةانسجةالالتهابيخترق

مهيجةمواداستعماليسببه،الحنجرةالتهابأنالأطباء

أيضاالحنجرةالتهابيسببكما،والكحولالتبغمثل

الملائمغيرالاستعماليتسببوقد.مهيجةموادا!شنشاق

في،الصوتيةوالحبالالحنجرةيجهدالذي،للصوت

.الحنجرةالتهاب

،الالتهابيبدأعندمابالانتفاخالحنجرةأنسجةوتبدأ

استمرتوإذا.الصوتأجم!المريضمايصبحوسرعان

مؤقت،بشكلالصوتيغيبفقد،عليهماهيعلىالحالة

الاهتزازولاتستيمسميكةتصبحالصوتيةالحباللأن

يمئالانتفاخقد،الحادةالحالاتوفي.الصوتلإخراج

حالاتمعظممعالجةويجب.الحنجرةعبرالهواءمرور

الطيب.قبلمنالحنجرةالتهاب

قديلارتفاعمنمصابوهيشكومرضالدماعالثهاب

نأيمكن.أيامعدةيستمرصدأعومنالحرارةدرجةفى

يسببوقد،والغيبوبةالارتجاجاتالدمابخالتهابيسبب

فيشسبب،الدماغلالتهاباتانواععدةوهناك.الموت



الرئويالالتهاب518

ال!ج!يائيةوالموادوالبكتيريابالفيروساتالتلويقمعظمها

المحتلفة.الدقيقةوالطفيلياتالضارة

.والصداعوالحمىالنعاسالمرضهذاأعراضومن

تشنجيةحركاتالمرضيسببوقد.العضلاتوضعف

والنطقوالبصرالسمعفيوصعوبةوشللاذهنئا،وتشويشا

بعطبالدماغالتهابمرضىبعضيصابوقد.والبلع

ويعتمد.الحدوثشائعليسذلكأنإلا،الدماغفيدائيم

.المرضمسببعلىالعلآ!

ا!دماعاالتها!هرض!أ!سمببةاالفيروساتبعضتوجد

والخيوا!.أ!يور11ذلكفيبماالحيواناتأنواعبعضدمفي

الذيالناموسلدغةطريقعنالإنسانجسمإلىوتنتقل

مصابا.حيوانالدغأنسسبق

لبعضالمسببةالفيرولمماتتهاجم،الحالاتبعضوفي

مرضوتسببالدماغ،والنكافكالحصبة،الأمراض

بسببأيضاالمرضهذايحدثأنيمكن.الدماغالتهاب

أنواععدةأعراضوتظهر.التحصينعنناتجةمضاعفات

الفيروسدخولمنسنينأوشهور،بعدالدماغالتهابمن

لاسمالفيروساتهذهوتعرف.الإنسانجسمالمصاب

البطيئة.الفيروسات

فىالدماغأخهابامرضتسببالتيوالفيروسسات

لدىالمرضبهذامتصلةأمراضاتسببأنيمكن،الإنسان

الدماغمرصانتشرام،719عامففيأيضا.الحيوانات

الدماغفىالتها!وهو،الفنزويلىالحيلىوالنخاع

فيالخيولمئاتموتإلىوأدى،الشوكيوالنخاع

الامريكية.المتحدةالولايات

بمرضقويااتصالآالدماغالتهابمرضيتصل

يكسوالذيالغشاءالتهابوهو،السحائيالالتهاب

السحائى.الالتهابانظر:.الشوكيوالنخاعالدماغ

الديوالغشاءالدماغمنكلايصيبالذيالمرضويسمى

.والدماغالسحاياالتهابباسميلفه

ومعظم.الرئتينيصيبمرضالرئويالالتهاب

عدوىنتيجةتحدث،الرئويالالتهابحالات

.أخرىجراثيمأيةأووالفوياتأجكتيريا،وا،بالفيروسات

منأو،حساسيةنتيجةتحدتقليلةحالاتوهناك

المقالة،هذهوتختص.مهيحةكيميائيةموادا!شنشاق

وأالفيروساتتحدثهالذيالرئويالالتهاببمناقشة

.الحالاتمعظمعنمعامسؤولانوهماالبكتيريا،

ثلثحوالييقتلالرئويالالتهابمرضكان

الأربعينياتفترةفيالحيويةالمضاداتتطورقبل،ضحاياه

الطهبيالعلاجتوفرمع-اليومأما.العشرينالقرنمن

علىيحصلونالمرضىمن%!5منأكثرفإن-السليم

الرئوياللالتهابمرضمازالولكن.اللهبإذنمنهالشفاء

منكثيرفيالوفاةإلىتؤديالتيالأسبابمقدمةفي

بالنسبة،الرئويالالتهاببمرضالإصابةوتعد.البلدان

التيالأخطارأكبرمنأخرىخطيرةأمراضايعانونلمن

ضمنومن.منهالشفاءجداعليهميصعبإذ،تهددهم

انتفاخحالاتالمرضخطورةمنتزيدالتيالحالات

وتعاطى،القلبوأمراض،الهوائيةالحويصلات

التىالأمرأضمنأخرىأنواعإلىبالإضافة،الكحوليات

،للأطفالوبالنسبة.للأمراضالجسممقاومةتضعف

الرئويالالتهابلخاطرتعرضهمادرجةنثج،السن!بارو

.العاديالمعدلمنأكبر

فيالإصابةتحدث.الرئويالالتهابيتطوركيف

الرذاذاتبعضماشخصيستنشقعندماالحالاتمعظم

البكتيريا.أوالضار،الفيروسعلىتحتويالتيالقليلة

يسعلأنبمجردالهواءفيينتشرأوالرذاذهذاويتطاير

الإصاباتمنكثيروتحدثيعط!.أومصابشمخص

والأنف،الفمفيطبيعياتعيشالتيالبكتيرياتبدأعندما

الدفاعأجهزةتقومأنوالمعتاد.اشئت!!بغرووالحنجرة

إلىالوصولمنالبكتيريابمئصذهالحس!اشىأ!بيعيا

حادنوعحدوثالممكنفمنضعفتإذاوأحشاشئت!ت،

تحدثالعدوىمنالأنواعوهذه.الرئويالالتهابمن

بسببالمستشفىفيأودعواالذينأولئكبينعموما

.خطيرةأخرىأمراض

لأمراضالمسببةالفيروساتمنكثيرةأنواعهناك

الجهازوعدوىذاتها،الأنفلونزافيروساتبينهامن،الرئة

يتسببأيضا،البكتيرياأنواعمنوكثير.الأخرىالتنفسي

البكتيرياحالاتمعظملكن.الرئويبالالتهابالإصابةفى

الرئويةالمكورةيسمىمنهابنوعالعدوىطريقعنتنتج

البكتيريامننوعوهناكالعنفودياتباسمأيضاوتعرف

منآخرشمائعانوعايسببالرئويةالميكوبلازمايسمى

والشباب،الأطفالبينأساسايحدث،الرئويالالتهاب

البالغين.

الجيوبفىالرئويللالتهابالمسببةالجراثيمتسكن

أكسيدثانيامشبدالبعلميةالدميقومحيثالهوائية

سريعا،البكتيرياهذهتتكاثروهناك.بالأكسجينالكربون

الدموبكرات،بسائلالهوائيةالجيوبماتمتلئومعرعان

.العدوىلمحاربةالجسمينتجهاالتيالبيضاء

الالتهابأعراضتختلف.والتشخيصالأعراض

وباختلافله،المسببالب!ضيريانوعباختلافالرئوي

عموما،.بالمرضإصابتهقبل،للمريضأحاملأاالصحيةالحالة

أكثرأعراضهتكونالبكتيرياعنالنابخالرئةالتهابفإن

التيالحالاتتلكمنأكثرفجائيةبصحورةوتبدأحدة



951السحائىالالتهاب

البكتيرياعنالمتسببةالحالاتفمعظم.الفيروساتتسببها

،الحرارةدرجةبارتفاعمصحوبة،مفاجئةبرعشةتبدأ

مؤلماجافاسعالآالمرضىيعانيكذلكالصدر.وبالام

الإصابةحالاتتكونبينما.اللونصدئبلغمايخرج

ارتفاعأعراضهابينومن.معتدلةمعظمهافىبالفيروس

وإخراج،والسعالالمريضحالةوضعف،الحرارةدرجة

(.)البصاقالبلغم

يسمعأنالطيبيستطيع،الطيةالسماعةطريقوعن

ويمكن.المرضوجودعلىتدلالرئةمناتيةمميزةأصواتا

نأ،المعمليةوالاختبارات(،السينية)الأشعةإكسلأشعة

المسببالميكروبنوعتحديدأما.التشخيصصحةتؤكد

يقومإذ،المعمليةالاختباراتطريقعنيتمفإنه،للمرض

تحتالمريضبلغممنبفح!عينةالمتخصصالفنيالعامل

يمكنحتى،مختلفةبطرقأيضاالبلغميعالجكماالمجهر.

المعمل،داخلللعدوىالمسببالعضويالكائنتنمية

عليه.التعرفيمكنبحيث

الالتهابأنواعكلعلاجفي.والوقايةالعلاج

كاملةراحةعلىالمريضيحصلأنالضروريمن،الرئوي

درجةانخفاضبعد،ثلاثةأو،يومينلمدةالأقلعلى

هناكفليصر،الفيروسيالرئةالتهابلمرضبالنسبة.الحرارة

نفسها،تلقاءمنتشفىالحالاتومعظممحدد.علاجأي

فيأما.قليلةوأسابيعأيامبينتتراوحزمنيةفترةخلال

يستعملونالأطباءفإن،البكتيريالرئويالالتهابعلاج

علاجفيأفضلنتائجالبنسلإنويحقق.الحيويةالمضادات

المضاداتلكنالرثوية،المكوراتعنالناتجةالحالات

منأخرىأنواععلاجفىفاعليةأكثرتعد،الأخرىالحيوية

.البكتيريالرئةالتهاب

الالتهابمنوقايةالجسمالأنفلونزالقاحاتوتعطي

آخرلقاحوهناكالأنفلونزا،فيروساتتسببهالذيالرئوي

عدوىعنالنابخالرئويالالتهابمنالجسميحمي

فقط،السنلكباريصفونهالأطباءلكن.الرئويةالمكورات

لأولئك،وأيضاالمرضهذاطويلايعانونالذينوالمرضى

.الرئويبالالتهابللإصابةتعرضاالأكثر

الزائدةيصيبمرضالدوديةالزائدةالتهاب

عدوىمنويحدث.الدوديةالزائدةانظر:.الدودية

بالصديد.وتمتلئالدوديةالزائدةفتتورمالبكتيريا،تسببها

خراخا،فيصير،الخارجيغشائهاإلىالصديديسريوقد

الجسمبأجزاءالعدوىفتنتشر،الدوديةالزائدةتنفجرأو

وهو،الصفاقالتهابفيذلكويتسبببالمو!ةالمحيطة

التهابأنظر:.البطنلتجويفالمبطنالغشاءالتهاب

.الصفاق

عادةالدوديةالزائدةالتهابأعراضتبدأ.الأعراض

الأيمنالجانبأسفلإلىيتحولثم،السرةمنطقةفيبألم

يشتدإذ،البدايةفيمستمراأئايسببولا.البطنمن

الموضحإلخارجيفيصابيستمر،أنيلبثماثم،،ويخف

ويصاب،البطنعضلاتوتتقلص.لمسهعندبالحساسية

قياسويظهر.الحرارةدرجةوارتفاعبالغثيانعادةالمريض

البيضاء.الخلايافيزيادةالدم

تظهرالذيالشخصامتناعجداالمهممن.العلاج

نوعأيتعاطيعن،الدوديةالزائدةالتهابأعراضعليه

منعيجب.كماالخروعكزيت،المسهلاتأوالمليناتمن

يكونأنلاحتمال،البطنفيألمايشكوعمنالمسهلات

الأدويةهذهفتسبب،الدوديةالزائدةفيالتهاباذلك

يبقىأنيجببل.بالجراثيمالبطنوتلويثانفجارها،

المألوفوالعلاجفورا.الطيبويستدعىساكناالمريض

تعرف،جراحيةبعمليةإزالتهاهوالحاد،الزائدةلالتهاب

الخفيفة،الحالاتوفى.الدوديةالزائدةاستئصالبعملية

التهابأعراضبعضتعودوقدتلقائياالالتهاباتتلتئمقد

.عديدةمراتالدوديةالزائدة

الجراحة.:أيضاانظر

تغطيالتيالأغشيةيصيبمرضالسحائيالالتهاب

باسمتعرفالأغشيةوهذه.الشوكيوالنخاعالدماغ

الشوكيالدماغيالسائلالمرضيصيبكماالسحايا.

الالتهابينتج.الشوكيوالنخاعبالدماغيحيطالذي

والفطروالفيروساتالبكتيريابوساطةعدوىعنالسحائي

المقالةهذهفىالحديثوسيقتصر.الأخرىوالميكروبات

أكثروهما،والفيروسىالبكتيريالسحائيالالتهابعن

شيوعا.المرضأشمكال

الأعمار،كلفيالإنسانالسحائىالالتهابيهاجم

ويتماثل.بهللإصابةتعرضاأكثروالأطفالالرضعأنإلا

الالتهابأنغير،المرضمنالتامللشفاءالضحايامعظم

ينت!،للدماغحاداتلفايسببقدالبكتيريالسحائي

إلىالبكتيريالسحائيالالتهابيؤديقدكما.بالوفاة

العقلي،والتخلف،العضلاتوضعف،والشلل،الصمم

.السلوكفيوتغيرات،والعمى

مقاومةتضعفعضويةحالةيعانىالذيوالإنسان

السحائى.بالالتهابللإصابةتعرضاأكثر،للعدوىالجسم

وعدم،المنجليةالخلاياأنيمياالحالاتهذهمثلوتشمل

والتيللعدوىالمضادةالبروتيناتونقص،الطحالوجود

المناعية.الغلوبيوليناتباسمتعرف

التيوالفيروساتالبكتيرياتوجدتطورالمرض.كيفية

أعضاءفىالحالاتمعظمفيالسحائىالالتهابتسبب
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وتصلالدممجرىفىالميكروباتوتمر.التنفسيالجهاز

الدماغيوالسائلالسحاياتصيبحيث،الدماغإلى

،الدماغفيمختلفةكيميائيةتغيراتوتحدث.الشوكي

ينتفر!.قدالذي

الالتهابتسببالتىالب!صيريامنكثيرةأنواعهناك

السحائىالالتهابحالاتمعظمأنإلا.السحائي

منأنواعثلاثةطريقعنالعدوىتنئكنالبكتيري

النوعالنزلية،والمستدميةالسحائيةالنيسريةهىالبكتيريا

الالتهابفيروساتعدةتسببكما.الرئويةوالعقديةب

السحائي.

السحائيالالتهابأعراض.والتشخيصالأعراض

الالتهابأعراضمنحدةأكثر-عامةبصورة-البكتيري

عمرباختلافالأعراضتتفاوتكما.الفيروسيالسحائي

الحمىوالأطفالالرضعلدىالأعراضفتشمل.المريض

يعانيقدكما.والنعاسالشهيةوفقدانءوالقىوالغثيان

يم!شالذيالأطرافارتعاشأوتشنجاتالأطفالبعض

الأطفالعندالأعراضرماتشملوكثيرا.عليهالسيوة

أعضلاتأوآلامالظهررآلامالصداعوالراشدينسناايلأكبر

المصابينبعضيعانىوكذلكللضوء.العييمانوحساممية

العنق.فيتصلبا

فحصخلالمنالسحائيالالتهابالأطباءيشخص

الحصولويتم.للمريضالشوكيالدماغيالسائلمنعينة

منالسفليالجزءفيالفقراتبينإبرةبإدخالالعينةعلى

لبزلاأوالقطنيالنقبباسمالعمليةهذهوتعرفالظهر.

بالالتهابللمصابينالدماغياسمائليحويالنت!وكى.

منخفضةونسبةالبروتينمنعاليةنسبةالبكتيريالسحائي

الالتهابمرضىمعظمسائليحويبينماالجلوكوز.من

ونسبةالبروتينمنعاليةأوعاديةنسبةالفيروسيالسحائي

وأالجرثومةنوعتحديديتمولكيالجلوكوز.منعادية

الشوكيالدماغيالسائلفحصيتم،المسببالفيروس

الحيالكائننوعتحديديمكنحتىمختلفةبطرقللمرلض

.العدوىسببالذي

يعانيالذيالمردضيبقىأنيجب.والعلاجالوقاية

علاجهناكوليس.الطيبرعايةتحتالسحائيالالتهاب

ويعالج،البكتيريالسحائيالالتهابضدفعالمحدد

ومثل.الحيويةبالمضاداتالبكتيريالسحائيالالتهاب

يعتمد.المرضبسببالوفاةخطركثيراتقللالمعالجةهذه

وأكثر.المسببةالبكتيرياعلىالمستعملالحيويالمضادنوع

السحايالالتهابالمستخدمةالحيويةالمضاداتأنواع

والكلورامفنيكول.والأمبيسلين،البنسلإن،الجرثومي

السحائىالالتهابمنللشفاءالمرضىمعظمويتماثل

ألحمابيع.عدةخلال

والفيروسيالبكتيريالسحائيالالتهابأنواعبعض

الالتهابانتشارمنالحمايةفىالرفامبسينويساعد.معدية

النزلية،والمستدميةالسحائيةأخيسريةاتسببهالذيالسحائى

الحيويالمضادهذاعادةالأطباءلصف.بالنوع

مناللقاحاتتحميكما.دالمريضالمتصلينللأشخاص

.البكتيريالسحائيالالتهابمنمعينةأنواعحدوث

السحائيالالتهابمنللوقايةفعالةوسيلةهناكوليمست

أغيروسى.ا

.الدماغالتهابأيضا:انظر

الخاطىالغشاءيصيبمرضالشعييالالتهاب

التهابيسبب.الرئتينفيالهوائية)القصيبات(للشعب

الذيالخاطإفراززيادةالشعبالمسماةالقنواتهذه

حادايكونقدالشعبيوالالتهاب.السعالعمليةفىيخرج

طويلة.لمدةمزمناأوقصيرةلفترة

درجةارتفاعالمزمنالشعبيالالتهابأعراضومن

مخاطية.بمادةالمصحوبوالسعالالصدروآلامالحرارة

أشهرعدةالسعالاستمرإذامزمنةالحالةالأطباءويعتبر

الالتهابويسببأكثر.أو،متتاليينعام!تمدىعلىسنويا

يسبب،الحادةالحالاتوفي،النفسقصرأحيالا،،الشعبي

مصحوباالشعبىالالتهابيكونوأحيانا.القلبفيهبوطا

طريقعنأحياناالحادالشعبيالالتهابوينتج.الرئةبانتفاخ

يكونقدأنهكما،التنفسيالجهازتصيبالتيالعدوى

وأ،التبغكدخانالتنفص،يضايقالذيللدخاننتيجة

السببالتدخينعنالنابخالدخانويعتبر.الملوثالهواء

كلايؤديوقد.المزمنالشعبىالالتهابلحدوثالرئيسي

الرئة.ذاتأوالربوإلىالشعبيالالتهابنوعي

تعملالتيالعقاقيرطريقعنالشعبيالالتهابيعالج

طريقعنأو،الهوائية)القصيبات(الشعبتومسيععلى

فيخرجهاالخاطيةالمادةتليينعلىتساعدالتىالمركبات

مرطبجهازعنالصادرةالرطوبةتساعدوقد.السعال

المضادأتللمريضويوصف.الخاطيةالمادةتليينعلى

حالاتشفاءويتم.بكتيريةعدوىوجدتإذاالحيوية

الالتهابأما،أسابيععدةخلالالحادالشعبيالالتهاب

علاجه.يصعبفإنه،المزمنالشعبي

القدب(.)التهاباتالقدبانظر:.القلبشغا!التهاب

)الغشاءالبريتونىالغشاءيصيبمرضالصفا!التهاب

التيالأمراضمنوهوالبطى(.الثجويفيبطنالذيالرقيق

هاجمتهماإذاالصفاقويلتهب.الموتإلىتفضيقد

عليه.غريبةدخيلةمادةأوجسمأثارهإذاأوالبكتيريا
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الثانيوالنوج،مزمنوإماحادإماالصفاقوالتهاب

الانسجةجعلفييتسببأنويمكنطويلا،زمنايستمر

بوظيفتهاالأمعاءقيامعدمإلىيؤديممابعضهاداخلتنمو

عندالمزمنةالصفاقالتهاباتوتشيع.الصحيحالوجهعلى

.بالدرنالمصابينالمرضى

فيؤدي،مفاجئنحوعلىيحدثفإنهالحادالنوعأما

الأمريتطورأوالصفاقمنصغيرجزءعلىالتاثيرإلىذلك

الصفاقالتهابأعراضومن.منهكبيرجزءعلىفيؤثر

ثمومن.الحادةالبطنوآلاموالتقيؤوالقشعريرةالحمىالحاد

كما،سرعةالنبضويزدادقاسئا،صلباويصيرالبطنينضفخ

البيضاء.الدمخلاياعدديزداد

أنواعبعضجراءمنالحادالصفاقالتهابويحدث

كالقناة،الجسمأعضاءبعضمنتنفلتالتيالبكتيريا

هذهشأنومن.البنكرياسأوفالوببوقيأو،الهضمية

إذا-مثلاالدوديةالزائدة-ماعضومنالإفلاتالبكتيريا

درجةإلىكبيراغزواالجراثيمغزتهقدالعضوهذاكان

بعضعقبذلكيحدثوقدالعضو.هذافيهاينثقب

وأالغنغرينا،أي؟المعىمواتمثلالخاصةالمرضيةالحالات

بالجراثيم.البنكرياسإصابةأو،الأحشاءتلف

الفورية.الطبيةالعنايةالصفاقالتهابيقتضي

فيالأخرىالعقاقيروبعضالحيويةالمضاداتوتستخدم

عنه.الناتجةالالاملتخفيفأو،المرضبهذاإصابةأيةعلاج

عمليةإجراءمنفلامناصفجأةالعضوانثقبإذاأما

ولتجفيف،الثقبلإغلاقالسرعةوجهعلىجراحية

وتنظيفه.بالالتهابالمصابالمكان

عدىتؤثرقدمؤلمةإصابةأومرضالعصبالتهاب

خللمعأحياناتختلطوقد.أعصابعدةأوواحدعصب

العصبي.الألمانظر:.العصبيالألميسمى

ونقصالغذاءوالفيروساتالبكتيرياتسببأنيمكن

،الدرنمثلوالعدوى.العصبالتهابوالفيتامينات

بسببالعصبتغزوأنيمكنها،المنطقيوالحلأ،والزهري

عندماالعصبالتهابشولدأنويمكن.العصبالتهاب

الجسم.خلاياأنشطةالسكريالبولمثلمرضيغير

لعصبالعضويالجرحبسببيحدثالعصبوالتهاب

.المصابالعصبيشمل

فقد،طويلةزمنيةلفترةالعصبالتهاباممتووإذا

صالحايعودلنأنهلدرجةسيئةبصورةالعصبيتلف

يفقدقد،لذلكونتيجة.الصحيحةبالطريقةلوظيفته

واللمس.والضغطبالحرارةالإحساسعليالقدرةشخص

مثلالتلقائيةالأنشطةفيالتحكمأيضاالجسميفقدوقد

العضلةفيالتحكمعلىقادراالعصبيعدلمفإذا.العرق

النهاية.فيمشلولةوتصبحالعضلةتضمرأنيمكن

الطيب.رعايةيتطلبخطيرخللالعصبفالتهاب

التيالعضلةيصيبمرضالقلبعضلةالتهاب

الخفيفةالحالاتتبقىوقد.القلبفي!إلدمعمليةتؤدي

الحالاتتؤديكما،مكتشفةغيرالقلبعضلةلالتهاب

فيهايعجزحالةوهي(،القلب)هبوطقلبيقصورإلىالعنيفة

الجسم.لاحتياجاتتكفيدمكمياتضخعنالقلب

معظملكن،كثيرةأسبابالقلبعضلةولالتهاب

المسببةالدقيقةفالأحياء.أخرىأمراضعنتنتجالحالات

والتهابوالأنفلونزا،الكبد،التهابمثلالأمراضلهذه

القلب،إلىالدممجرىعبرتنتقلقد،النخاعسنجابية

المسبباتوتشمل.القلبعضلةفيالتهابافتحدث

الكحولى،والتسمم،الروماتيزميةالحمىالأخرى

الدوائية.والتفاعلات

منبالكثيرمصحوباالقلبعضلةالتهابيكونوقد

الجسم.فيالسوائلوتجمع،التنفسوضيق،الوهنأعراض

انتظامعدمالقلبعضلةالتهابيصاحبأنيمكنوأيضا

الكشفالأطباءويستيم.القلبوتضخمالقلبدقات

بمراسمأو،السينيةالأشعةالأعراضباستخدامهذهعن

القلب.نشاطتقيسالتيالقلبكهربائية

إذا،الأسباببمعالجةالقلبعضلةالتهابمعالجةوتبدأ

يصف،القلبيالقصورحالةوفىممكنا.تحديدهاكان

أدويةإلىإضافةالمب!القليلوالغذاء،التامةالراحةالأطباء

التهابمرضمنتماماالمرضىمنكثيرويشفى.معينة

كما.المرضمعسنواتآخرونويعيش.القلبعضلة

القلبيالقصورجراءمنالقلبالتهابمرضىبعضيموت

القلبى.التلفمنأخرىأنواعجراءمنأو

العظم،ونقىالعظميصيبمرضالعظامالتهاب

عادةالمرضهذاوينجم(.العظاموسطفيهلامية)مادة

ويمكن.الذهبيةالعنقوديةتدعىبكتيريامنعدوىعن

بكسرالإنساناصيبإذاالعظامنقيإصابةتحدثأن

نقييتعرضأنيمكنالكسور،هذهمثلففي.مركب

،أخرىحالاتوفي.الجراثيمعلىالحاويللهواءالعظام

منأو،مصابتينلوزتينمنأودمل،منالجراثيمالدمينقل

العظم.نقيإلى،الجسمفيللخمجآخرمصدرأي

الحمى،الحادالعظامالتهابأعراضوتشمل

الأطباءويعالج.والغثيان،المصابالعظموألم،والقشعريرة

الجراحىالنزحيكونوقد.الحيويةبالمضاداتعادةالإصابة

نأيمكنالعظامالتهابمعالجةفيوالتأخرأحيانا.ضروريا

فيه.تشوهحدوثوإلى،العظمقصرإلىيؤدي
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وقدالع!ت.أغشيةيصيبحادمرضالعينالتهاب

.جروحأوسمومأوعدوىنتيجةالإنسانبهيصاب

أعينتصيبعدوىهومثلاالولدانأعينفالتهاب

لداءالمسببةالبكتيرياتعسببهالولادةحديثيالأطفال

كلتافىتنتشرنادرةحالةالوديالعينوالتهاب.السيلان

أمحمى.اأإيؤديوقد،لجرحإحداهماإصابةبعدالعينين

العمى.:أيضاانظر

.النكافانو:.النكفيةالغدةالتهاب

الخاطيالغشاءيصيبمرضالألديالغشاءالتهاب

إلىويؤدي،الأنفيالخاطإنتاجالالتهابويزيد.للأنف!

أمراضينئكن.وقدالأنفخلالمنالتنفصفيصعوبة

غيرأخرىوأمسباب.والحساسيةالعدوىمثلأخرى

وال!مراضباشكامال!صابةيصاحبماوغالبا.معروفة

حمىعنتنت!منهحالاتوهناك.الأخرىالرشحية

إلىمنه،المزمنةالحالأتلعضتؤديأنويمكن.القش

تهتحها.إلىأوالخاطيةالأغشيةسمكازدياد

القش.حمىالبرد،أيضا:انظر

وأالقولونهيجانينئكنهمرضالقولونالد!اب

رئيسيةأنوأعثلاثةوتوجد.الغليظالمعىمنأخرىأجزاء

التقرحي،القولونالتهاب-أ:القولونالتهابمن

الخاطي.القولونالتهاب3-،الأميبيالقولون2-التهاب

الذينالأشخاصالتقرحيالقولونالتهابيصيب

الأطباءيعرفولم.والأربعينالعشرينبينأعمارهمتتراوح

التوترأنيعتقدونمنهمكثيراأنإلا،النوعهذاأسباب

المعاناةتفاقممنتزيدقدالأخرىالنفسيةوالعواملالعصبي

عادةترافقهحاذاإصعهالآالمريضويعانى.المرضهذأمن

تنشأ،الالتهابحدةتزدادوعندما.المستقيمونزفحمي

وتساعدجروحا.محدثةالقولونبطانةعلىالتقرحات

قدولكن،الالتهابحدةمنالتخفيفعلىغالباالعقاقير

فيالقولونبامستئصالالجراحيالتدخلإلىالحاجةتدعو

احتمالفإن،المزمنةالالتهاباتأما.الخطورةبالغةالحالات

بإجراءالأطباءمنكثيرينصحلذاكبير،بالسرطانإصابتها

!شوات.عشرمنأكثرالمرضاستمرماإذاجراحيةعملية

وأالأطعمةتناولعندالأميبيالقولونالتهابيحدث

أعراضهومن.الطفيليةالأميبامنمعينبنوعالملوثةالمياه

الإسهالإلىبالإضافة،بالبطنحادومغصتشنجات

حادةتكونالقولونفيعميقةقروحتتكونوربما.والحمى

انظر:.الصفاقبالتهابمايعرفمحدثةثقبهإلىوتؤدي

الالتهابمنالنوعهذاالأطباءويعالج.الصفاقالتهاب

التدخل-الحالاتمع!مفي-الأمريستدعيولابالعقاقير،

ثقب.يحدثمالمالجراحي

القولونأيضاويسمى،الخاطيالقولونالتهابأما

تشنجاتجراءمنفيحدثالتهيجسريعأوالتشجى

مننوباثالمريضتنتابوقد.القولونحدارفىالعضلات

-دمدونلكن-مخاطعلىبرازهويحتويالحاد،اطعص

ويستخدم.العامةصحتهتتأثرولايدكرالتها!يوحدولا

.الأعراضمنللتخلصخاصةوحمياتعقاقيرالأطباء

الزحار.؟الإسهالبمالقولون:أيضاانظر

.القولونالتهابانظر:.الأميبيالقولونالتهاب

وفقدان،الضعفأعراضهتشولمرضالكيدالتهاب

الجلدواصفرار،واليرقانوالقيء،،والغثيان،الشهية

الكبد:التهابمنرئيسياننوعانويوجد.والأنسجة

.وسامفيروسى

صورثلاثالعلماءعرف.الفيروسيالكبدالتهاب

هي:الصورهذه.الفيروسيالكبدلالتهابرئيسية

الكبدالتهاب2-،المعديأوالألفيالكبدالتهابأ

إليهيشار)كانالجيميالكبدالتهاب3-،المصليأوالبائي

الالتهابينتجاللابائى(.اللاألفيالكبدبالتهابالسابقفي

اجتماععنأوأخرىفيرو!ميةعدوىعنأيضاالكبدي

مختلفين.فيروس!ت

أكلعنالألفىالكبدالتهابحالاتمعظموتنتج

بعدالمرضأعرأضوتظهر.ملوثماءشربأوفاسدطعام

الكبدالتهابحالاتمعظموتستمر.أسابيعأربعةحوالي

الأعراضتقليلويمكن.أسابيعوستةأسبوعينبينماالألفي

أسبوعخلالجلوبيلينجاماحقنبتناول-منعهاحتىأو-

جلوبيلين.جاماانظر:.بالفيروسالمريضإصابةمن

نقلطريقعنالبائيالكبدالتهابفيروسينتقلوقد

الخاصةالاختباراتقللت،السبعينياتومنذالفاسد.الدم

منانتقالهمن،المتبرعيندماءفيالفيروسعنبالكشف

عنحالئاالبائيالكبدالتهابوينتشر.الدمنقلخلال

مناسبا،تعقيماالمعقمةغيرالطبيةالأدواتامشخدامطريق

متعاطىبينالشائعةالجلديةتحتالحقنطريقوعن

يحملونبأشخاصالجنسيالاتصالطريقوعن،الخدرات

البائيالكبدالتهابضدالتطعيمأصبحوقد.العدوى

.الثمانينياتخلالمتاخا

فترةمروربعدالبائيالكبدالتهابأعراضتظهر

الإصابةعلىأسبوعاعشرواثنيأسابيعستةبينتتراوح

حتىبإصابتهمالمرضىمنالعديديعرفولا،بالعدوى

البائيالكبدبالتهابالمرضىيحملوربما.اليرقانيحدث
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هؤلاءومثلالشفاء.بعدلسنواتدمائهمفيالفيروس

إلىوبالإضافة.الكبديالالتهابفيروسينشرواأنيمكن

،للفيروسالحاملةالحبلىالسيدةتنقلأنيمكن،ذلك

منلشيءالفيروسحاملووشعرضأجنتها.إلىالمرض

سرطانإلىيؤديفقدالكبديالتليفزيادةمنالخاطرة

البائيالكبدالتهابحالاتمن%اوحواليأيضا.الكبد

.الفيروسهذامنالحواملوقايةويجب.بالوفاةتنتهي

لالتهابجديدافيروساام،779عامالعلماءاكتشف

لادلتا،العاملاسمعليهأطلقالذي،الفيروسهذأالكبد.

ولايكون.نفسهتلقاءمنالعدوىفييتسببأنيمكن

ويتسبب.البائيأممبداالتهاببفيروسارتبطإذاإلامعديا

أشكالمنحادشكلإحداثفىمعاالفيروسانهذأن

والأفراددلتا.الكبدالتهابباسميعرفالكبدالتهاب

لديهمتكونالبائيالكبدالتهابضدمناعةلديهمالذين

دلتا.الكبدالتهابضدأيضامناعة

عماوالمسؤولالدمفيالمحمولالفيروسعزلتموقد

فياللابائي،اللاألفيالكبدبالتهابالسابقفييسمىكان

الجيمي.الكبدالتهاباسمعليهوأطلق،الثمانينياتنهاية

الكبديالالتهابحالاتمنالافعدةعنمسؤولوهو

عامالباحثونوأعلنسنويا.الدمنقلمنتحدثالتي

معظمعنمسؤولأنهيعتقدونفيروساكتشافأم889

نأإلا.الدمنقلمنتحدثالشالكبديالالتهابحالات

ولا.إليهمالدمنقليتملمكنالعديدأيضايصيبالمرض

نأإلا.المرضىهؤلاءلمثلالمرضنقلكيفالعلماءيعرف

إلىحالاتهمتتطورالمصابينهؤلاءنصفأنأثبتتالتجارب

.كبديتليفمنهم%2د.ويحدث.مزمنةمرضيةحالات

التهابفيروسحامليلمعرفةالاختباراتتطويرالانويجري

.الدمنقلعملياتلتأمينوذلكالجيميالكبد

للمشروباتالتعرضعنينتج.السامالكبدالتهاب

بما،الكيميائياتوبعضالطبيةالموادمنوالعديد،الكحولية

الكيميائياتهذهمثل.الكربونكلوريدرابعذلكفى

منالامتصاصأو،الشمأو،البلعطريقعنالجسمتدخل

السامالكبدالتهابتطورويختلف.الحقنأوالجلد،خلال

الإصابة.لفترةطبقا،وعلاجه

الكبد.:أيضاأنظر

الكدية،الكديةالتهابانظر:.الكلىكبيباتالتهاب

(.الكلية)أمراض

وهو،برايتمرضيسىكانالكلدلآالتهاب

الالتهابية.الكلىأمراضمنعددعلىيطلقمصطلح

غالباعليهيطلقالذيالمرضهوالكلىكبيباتوالتهاب

فيالتنقية)وحداتالكبيباتيشملفهو.الكليةالتهاب

الكليتين،بوساطةالبولإنتاجمنالالتهابويقلل(.الكلى

معخروجهاوعدم،الجسمفيالكبيباتتراكميسببمما

.خطيرةبدرجةالكليتينسلفوقد،طبيعيةبطريقةالبول

الكلىكبيباتالتهابيجيء،الحالاتمعظموفي

منمعينةأنواعبسببالجلدأوالحلقتصيبعدوىعقب

تسبب،الأشخاصبعضوفى.العقدياتتسمىالبكتيريا

وقد.الكبيباتلأنسجةالجسمحساسيةالعدوىهذه

هذاحدثفإذا،لذلكنتيجةخطيراتلفاالكبيباتتعاني

الحاد.الكلىكبيباتالتهابالحالةتسمىلمريعا،التلف

التهابالحالةتسمىسنواتمدىعلىالتلفحدثوإذا

المزمن.الكلىكبيبات

.الأطفالفيغالباالحادالكبيباتالتهابويحدث

وارتفاعوالصداعوالحمىالوجهتورمأعراضهوتشمل

ولا.البولفيوبروتيناتدمووجودءوالقىالدمضغط

النوبةمنالمرضىويشفى،الحالةلهذهمعينعلاجيوجد

منهمالكثيرلكنالحاد،الكلىكبيباتلالتهابالأولى

ذلك.بعدالنوباتتعاودهم

وفيالكبار،فيالمزمنالكلىكبيباتالتهابويظهر

منوالكثيرمعروفا.السببيكونلا،الحالاتمعظم

يعرفلاوقد،فقطخفيفةأعرأضلهتكونالحالات

،الأحيانبعضفىولكن.بالمرضمصابأنهالشخص

وقد.شفاؤهلايمكن،للكليةمتقدماتلفاالمزمنةالحالةتسبب

قاتلمرضوإلىالكلويالفشلإلىالمتقدمةالحالاتتؤدي

التهابضحاياولإنقاذالبولينا.انظر:.اليوريميةيسمى

الديلزةآلةالأطباءيستخدمقد،المزمنالكلىكبيبات

أيضاالأطباءيستخدموقد،الدممنالفضلاتتزيلوالتي

.المتأثرةالكليةمنبدلأالكلىزرععمليات

الأنسجة.زراعةبمالكليةأيضا:انظر

)أمراضالكليةانظر:.والحويضةالكليةالتهاب

(.الكلية

بمفاصلألمايسبباضطرابالكيسيالالتهاب

ويحدث،الوركأوالكتفمفاصلفيغالباويؤثر،الجسم

مليءصغيركيسوهو،المصليالكيسأضهابانتيجة

فوقتتحركلعضلةالانزلاقسسهلكس!يعملبسائل

زائدنشاطنتيجةالعادةفيالالتهابهذاويحدث.عظمة

ألم،مصدرالوركأوالكتففيصبح،الرجلأوللذراع

تحريكه.ويصعب

فيالكورتيزونعقاربحقنالحالاتهذهالأطباءيعالج

وهناك.للالتهابمانعةعقاقيرباستخدامأوأسكيس،ا
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هىالاضطراباتمنالنوعلهذاشميوعاأقلأشكال

.القدمأوالركبةوالتهابات،المرفقانتفاخات

الملتهب.الورمأيضا:انظر

(؟واللثةبايماسناد)الايةالأسنانانظر:.اللئةالتهاب

السنخى.اللثةالتهاب

والعظاماللثةيصيبمرضالسئخياللثةالتهاب

الأسنانفقدعنالأولالمسؤولويعد،الألشانتدعمالتى

والثلاثين.الخامسةسنبعد

ترسبعنشيوغاالالتهابهذاأنواعأكثرينتج

واللثة،الأسنانعلىأجلاك()االلويحاتمنطبقات

والبكتيريا.الطعامحبيباتمنينشألزجخليطواللويحات

وإهاتج!اللثةإثارةعلىوفضلاتهاالبكتيرياهذهوتعمل

تعالجومالم.الأسنانانظر:.اللثةالتهابذلكعنفينتج

وتدمىتتورماللثةفإنبمالمناسبالوقتفيالالتهاباتهذه

عنمبتعدة،الخلفتتراحإلىثمومن،الأمسبابلأتفه

الأليافمهاجمةإلىسبيلهاالبكتيرياتحدوهنا.الأسنان

ويتكون،للأسنانالداعمةالمغارزتشكلالتيالضامة

وبانتشار.الأسنانبينالواقعةالضيقةالجيوبفيالصديد

مغارزتدع!اختيالمحيطةوالعظامالأليافتتلف،العدوى

تصبحوالعظامالأليافالتهاباستفحلوإذاالأسنان

نهايةفيالأمريؤولوقد،ثابتةغير،متخلخلةالأسنان

تساقطها.إلىالمطاف

فىيسيراأمراالالتهاباتمنالنوعهذاعلاجيعد

اللثةتبدأحالماالطبيبامششارةينبغيلذا،المبكرةمراحله

.الأسبابلأقلتدمىأوتؤلمحالماأوالاحمرار،في

)البلاك(اللويحاتبإزالةعامةبصورةالعلاجويكون

الداءاستفحلإذاأما.الأمشانفيالخشنةالنتوءاتوصقل

المصابة،الداعمةوالعظام،اللثةإزالةإلىالأمرينتهيفقد

منالنوعهذاحدوثمنوللوقاية.جراحيةبعملية

يومئابتنظيفهابالأسنانالسليمةالعنايةينبغي،الالتهابات

المشمع.الطبيالأسنانخيطواستخدام،بالفرشاة

.الأسنانطبأيضا:انظر

نىالتهابنتيجةيحدثمرضاللفائاليالتهاب

اسمويطلق(.الدقيقةالأمعاءمنالصفلي)النصفاللفائفى

أيضايعرفكما.منهالشائعالنوععلىكرونمرض

،كرونلمرضسبباالعلماءيعرفولا.المعويبالالتهاب

بعضفإنذلك،ومع.منهالشفاءالصعبمنيكونوقد

الب!صيرياتسببهاوالتى،النوعهذامنالالتهاباتأنواع

الحيوية.بالمضاداتتعالج

المعديةالتقلصاتمننوباتالمرضهذاأعراضومن

هذهتظهر،الحالاتأغلبوفي.والإسهالوالحمى

عاما.03إلى51سنمنالأشخاصعلىأولأالأعراض

ويعاني،النوباتهذهبينفيمابتحسنالمرضىويشعر

.عديدةنوباتالاخربعضهمويعانيأكثر،أونوبةبعضهم

للفائفي.الداخليالجداريتورم،المرضنوبةوخلال

.الطعاممرورويمنعاللفائفىعلىالمتورمالجداريؤثروقد

بالجدارجرححدوثإلىالنوباتهذهمنكلوتؤدي

وقد.الملتهبةالأغشيةمنطبقةإليهوتضيص،الداخلي

اللفائفي.انسدادإلىالتضخمهدايؤدي

تمتصاللفائفيجدرانأننجداسسليما،االشخصوفى

يؤدياللفائفىالتهابمرضىمنكثيرفىولكن،الطعام

هؤلاءمنكبيروعدد.الطعامامتصاصمنعإلىالانتفاخ

.بالجوعويشعرونأوزانهمتقلالمرضى

،الالتهابمنتقللبعقاقيرالمرضهذاالأطباءيعالج

فضلا،مكملةوأغذيةمعيناغذائيانظامايستخدمونحيث

حراريةسعراتذاتبمحاليلالأوردةطريقعنالتغذيةعن

منلابد،الملحةالحالاتوفي.الجوعحدوثلمنععالية

منأكثريعاودالمرضفإن،ذلكومع.جراحيةعمليةإجراء

جراحية.عملياتلهمتجرىينأوناالمرضىعددنصف

إحدىإصابةعننابخمؤدممرضاللورتينالدهاب

أكثرومن.الفيروساتأوبالبكتيرياكلتيهماأواللوزتين

اللوزتينبالتهابللإصابةتتعرضالتيالعمريةالفئات

والأربعينالعاشرةبينأعمارهمتتراوحالذينالأشخاص

وأانتفاخظهوراللوزتينبالتهابالإصابةمظاهرومنعاما.

المزمنةالحالاتويصاحب.البلعفيوصعوبة،الحلقفيألم

وشعورالرقبةفيوتشنجالظهرفىوألموصداعحمى

بجوارللصديد()تجيمخراجالحلقفيويبرز.بالغتيان

.اللوزة

وتناولالفراشفيبالراحةعادةالأطباءوينصح

.الالتهابلتخفيفالمالحبالماءوالغرغرةالأسبرين

البكتيرياعنالناتجةالحالاتعلاجالأطباءويستطيع

لاالحيويةالمضاداتولكن.الحيويةالمضاداتباستخدام

التهاباستمروإذا.الفيروسيالالتهابحالةفيتجدي

عندومضاعفاتهالالتهابمنالشكوىتعددتأواللوزتين

ينصحربماالحالاتهذهمثلفيالطبيبفإن،الناسبعض

بعمليةالجراحيةالعمليةهذهوتسمىمنهما.بالتخلص

اللوزتين.استئصال

اللثةالتهاببمالأسنانأنظر:.السنماحولالد!اب

السنخي.



525المفاصلالتهاب

المثانة.انظر:.المثائةالتهاب

دلمعدة.المبطنالغشاءيصيبمرض6المعدالتهاب

ودواراوألماالشهيةفقدانالمعدةبالتهابالمصابويعاني

وإماحاداإماالمعدةالتهابويكون،المعدةفيونزيفاوقيئا

مزمنا.

وأكيميائيجرحعنالحادالمعدةالتهابوينتج

فيالإفراطسببهيكونماوغالبا.المعدةلجدارحمضى

نأويمكن.الأسبرينأوالكحوليةالمشروباتتعاطى

كيميائيةموادشسخصبلعماإذاللمعدةبليغجرحينتج

القلى.محلولأوالكربوليكحمضأواليودمثلضارة

ويمكن.المعدةبتنطفأوبالترياقالمريضالأطباءيعالج

المستمرالتهيجالمزمنالمعدةالتهابسببيكونأن

يكونقدكما.الكحولتعاطيأوالتدخينعنالنابخ

الاثنيمنالمعدةتدخلالتيالصفراءعصارةهوالسبب

للمعدةالمزمنالالتهابعنينتجماوغالباعشر.

معدية.تقرحات

مرضمائةمنأكثربينمنمرضالمفاصلالثهاب

الألمالمفاصلالتهابضحايايعاني.المفاصلتصيب

يصيبهمالناسمنوكثير.مفاصلهمفيوالانتفاخوالتيبس

بالإعاقة.المفاصلالتهابمرض

والروماتيزمالمفاصلالتهابمصطلحاويستخدم

روماتيزمكلمةفإنيكن،ومهماالاخر.عنبديلاالواحد

المفاصلأمراضمنعديدةأنواعإلىتشير،عموميةأكثر

والشكلان.الروماتيزمانظر:.الضاموالنسيجوالعضلات

علالمفاالتهابهما،المفاصللالتهابالرئيعسيان

والتهابشيوعا،الأكثروهو(،العظمي)الفصالالعظمي

شيوعا.الأنواعثانيوهو،الروماتيزميالمفاصل

كلمرضأيضاويسمى.العظمىالمفاصلالتهاب

وكثير.التآكلفيالمفصليأخذعندمايحدث،ملالمفا

وقد،العظميالمفاصلبالتهابمصابونالسنكبارمن

الأكثروالمفاصل.مراتعدةالمفصلجرحإذاأيضايحدث

وأسفلوالركبتينوالوركيناليدينمفاصلهيدائماتأثرا

أصيبإذاوبخاصة،حادةإعاقةتنتجقد.والعنقالظهر

شديد.بمرضوالركبتانالوركان

فىالألمالعظميالمفاصلبالتهابالمرضىيعاني

وأبالصرصرةلماحساسيشعرونوقد،المصابةالمنطقة

العظمي،المفاصلالتهابففي.يتحركونعندماالاحتكاك

يحتكالعظامتلكجاعلاالعظمتينبينالغضروفيتحلل

والغضروفالعظامكعبوراتتنمووقد.ببعضبعضها

.والتشوهالانتفاخمسببةالمفصلفىالمتصلب

ويسعى.علاجهلايمكنالعظميالمفاصلوالتهاب

يصبحأنمنالمريضووقايةالألمتخفيفإلىالأطباء

الأسبرين،ولاسيماالعقاقير،علىالعلاجيشتملمعاقا.

العظامجراحيقوموقدخصيصا.المعدةالتمارينوبرامج

منمصنوعبواحدإبدالهأوالإصابةحادالمفصلبإصلاح

المواد.منغيرهماأوالبلاستيكأوالمعدن

اسمعادةعليهيطلق.الروماتيزمىالمفاصلالتهاب

،4و.02سنب،يكونونضحاياهوأكثرالأكبر.ا!لعيق

السش.وكبارالأطفاليصيبقدولكنه

الروماتيزميالمفاصلبالتهابالمصابةالمفاصلتكون

بشكلالمرضهذايؤثر.ومتورمةوحمراءومؤلمةساخنة

يأفييحدثقدولكنهوالبراجم،الرسغينعلىرئيسي

المفاصلالتهابينتشر،الحالاتمنكثيروفي.مفصل

المعافاةالمفاصل

العصرو!

"خأعلا"عا"كا!؟!رز؟!ير

،ىهـ3!!!3جميترس،كا؟!لم3

!4-اء"ير3كمى!ءش!،3ءى

اء!كأ!!ء4اروكأء32**كل-

ك!!ء!ير*3!دع

زرتراءكأع!ء*كأ:ضى،!ص("!!غا!بم!

العظميعلالمفاالتهاب

الروماتيزميالمفاصلالتهاب

التهابمنكثيرةلأنواعيمكناللفا!ل.لالتهابالرئيسيانالنوعان

نهاشبالعضروفيغطي،المعافىالمفصل!ي.المفاصلتعيقأدالمفاصل

العظماموتحتكالغضرو!يتحلل،العظ!المفاصلالتهابوفى.العظام

الملتهبالنسيجيقود،الروماتيزميالمفاصلالتهابوفي.ببعضبعضها

بحالاتالمصابةوالمفاصل.والعظامالغصروفتآكلإلىالمفصلفي

مشوهة.أوصاعفيتتيبسقدالروماتيرميالمفاصلالتها!م!حادة

لمتحللالعضرو!اى--عكا*!!لم؟كا"

كابرير!،3سلا،أء*ىءى!

ء!س-عء-فيء!لا!رزلأفي"!برء*عا!يم

كا-؟ء4*ى7"!*ءءا3!ص!!*:*سع!و/كاص

.ى!يرو!و(كل*ه!ء!برلا!ءكا!4 ك!لم!!3عء!كاءضلأصء"بركل!كا3/"كاو?كاى!3-

الملته!الحمسح!زر،/بر؟؟/،!ثربم!،ىاير

كا،ل!%خكا!عكاكاصكاكالمص،شو3ىكاىج*!كح!هلاكاركا!كاكا

!لا*ء!!كأء!سا!سكأ؟ضلا!ئىس!ا/!"،!

كا!1بهي؟*!*ابرظمم!7ا!حم!ا!لا!9**ءء،ء

ث!؟؟ءكاد؟!زو4كا-"ى!ص!!3ء*لمء!ا-لا ع!!ثيي!ى!!!ك!رركا*وبرء!
!يرءكأ*"*كا!؟ءلىعص!ؤءضءكاى،

كا،"ش-لاشعءكا؟ى*/كاء

ع-كاير!ء!اءرركا،+7-ييركاص!ص!*ءىوط!يركا

كأ*ء؟كش!!شء!!قيثنش/جكا-
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أخسإتواأ!لأعفماءتلفامسبباالجسماكلفيالروماتيزمي

لتيبسقدالمريضةالمفاصم!لمحانضبصألدونتركوإذا.الضام

المفاص!!التها!يبقىوقد.مشوهةأوضاعفيأخهايةافي

متفاوتةفتراتيختفيوقدالمريضحياةطوالالروماتيزمي

الزمن.من

الأنسحةاش!تأ،ماتيزمياشرالمفاصلىالتهابفي

.صأحضرهاوأحفمااالمفصلىفيالأخرىاوالوادالملتهبة

ادناعةأواررقيقمةاأح!صائماتاتسببهالمرضرأنالاطباءويعتقد

ثلتاهما.أوذاتها(،أسمجتهعلىالجسم)هجومالذاتية

التهابإلىعانزويرثودالناسوبعض.المناعةانظر:

إعاقةمنالمرضمنعالأطباءاويحاول.الروماتيزميالمفاصل

الخاصعة،أضمارينوا،الراحة،العلاخويتضمن.ضحاياه

شديدةالحالاتوفيأمحقاقير.امنوغيرهاالألممبرين،وا

ويمكن.الذهبمر!جاتبإحدىالحقنيستعملقد،الحدة

إصلاحه.أوبشدهتلف!الذيالمفص!إلدال

،النقرستضما.المفاصلالتهابمنالأخرىالصور

الإنتاني.المفاصلوالتهابالرثيانى،الفقاروالتهاب

أح!ضخ!او،مؤمةانتفاحاتفيوزأصقرساضحايايعانيو

الوكعةمفص!أولايتأثر.النولاتبينلتحسنيشعرون

الحال!ت.افي،بالقدمال!جيرأسقدماإصبعيربطأسذيا

شياليوريكحمضمنزائدةكميةوجودالنقرسويسبب

بلوراتهيئةعلىالحمضهذايكون،النوبةوأثناء.أررما

مرض!يرثونأضالم!اوبعض.المفاص!!فيالشك!!إلرية

إلىالدسمالصعامواأممحوأجةاالمشروباتتقودوقد.النقرس

تسببلاوأس!صهالالنقرس،ألمصالينالدىالهيجانمننوبة

وممعالاأخهابمنأطتقليلعقالمحيرالأطباءويصف.المرض

.النقرس:انف!إ.الإضافيةالنوبات

أصشبابارئيسيبش!!!اشثيانيأعقاراأضهابايصيب

عندويشمأ،الفقريالعمودمفاص!!وتلتهب.الرجالمن

المرضضحاياوأغلب.محدودبمتصعلبظهرالمريض

-27بأهـليسمىالدممننادرةفصعيلةلديهم

والعقاقير.أطبيعياالعلاجالمعالجةتتضمن)27-!ولط+(.

وتحدتأجكتيريا.افتسببهالإنتانيالمفاص!!التهابأما

إجراءأوالجلد،أوالرئةشيالتهاببعدشيوعاالأكثراصوره

أكثروفي.جنسيةأمراضعدةأوالمفصلفيجراحة

منالحيويةالمضاداتبعقاقيرالمبكرةالمعالجةتمنع،الحالات

الإعاقة.

.المرض:أيضانظرا

يغطيالذيالغشاءيصيبمرضالملتحملأالتهاب

أصلجفن.أسداخليةاأجطانةارالع!تمقلةمنالأبيضالحزء

لسببالالتهابيحدثوقد.الملتحمةأكشاءاهذاويسمى

حيةكائناتبسببأوديرو!مية،أوب!ضيريةعدوى

وأالحساسيةعنأيضاالملتحمةالتها!ينتىوقد.مجهرية

الملتحمةالتهابأنواعمعظمأناخواقعو.أحجميائيةاالحروق

.للعدوىناقلةتعدىأحدرانتيجةتحدثالتي

والحكةالحرقانالملتحمةأضهاباأعراضوتشم!

فىمستقراشيئاهناكبأنأسشعوراوأ!تاواحمرارأضدميروا

وربماصديديتكونقد،ذلكإلىالإضاشةلا5أب!.امقلة

معا.الجفسا!يلتصهت

العينيسمىماأوالحادالملتحمةأضهابايحدث

يمكن،الحال!تمعظموفيالب!ضيريا.لسببأجاغاالوردية

قليلةأيامخلالالبكتيريةالالتهاباتمعالجةللأطباء

الفيروسيةالالتهاباتومعظم.الحيويةالمضاداتبامشعمال

منتزولمنهاأنواعاولكن.الأدويةاإنىعادةتستجيبلا

أنواعبعضفإن،ذلكمنالرغماوعلى.نفسهاتلقاء

القرنيةوتصيبأطوللفترةتستمرقدالفيرومميةالاأخهابات

يحدثوحين.العينمقدمةفيالشفافأخسيرتاوهي

أماتتأثر.قدالمصابالشخصلدىالمصرحاسةشإد،ذأ!ك

بحمىترتبطمافكثيراالحساسيةعنأضاتجةاأ،أضئهابات1

التخفيففيالعينونقطالباردةالكماداتوتساعد.القش

التهاباتأما.الحساسيةعنالناجمةال!لتهاباتأعراضمن
فيتتسببفقد،للكيميائياتأخعرضاعنالناتجةألملتحمةا

منالتقليليمكن،الحالاتمنكثيروشيللع!ت.خطرللف

دافئ.بماءفوراأ!تابغسلىالتلمصهذا

حدوتويميزهالمهبليصيبمرضالمهيلالتهاب

للمهبل.العاديغيرالإفرازإلىبالإضاهضةوانتفاحح!صة

ويحدث.الفرجعلىالمهب!!،التهابيؤلرأنويمكن

الحمل.سترةخلالالأحيادأغلبفيالمهبلأضهابا

النابخالتلوثمن،المهبلأضهاباحالاتمعظمتنشأ

هذهوتنتج.والأوليات،والفطرياتالبكتيريا،عن

تتسببالتيالفضلاتمنهائلةكمياتالكائنات

والحكة.الانتفاخعنهاوينتج،المهبلتهيجفيبدورها

هيالمهبلالتهابتسببالتيالبكتيرياأنواعوأكثر

السائلجعلفيالبكتيرياهذهوتتسبب.المهبليةالمستدمية

إلىمائلاغليظاسائلا،المهبلفيالموجودالرقيقالأبيضر

المبيضة،يسمىفطروهنالكالأصفر.أوالرمادياللون

وشسبب.اللونأبيضغليظاالمهبلسائ!أيضايجع!

إلىالسائلتحويلفيا!لنتسعرة،المسمىالأوفيال!صائن

،الرمادياللونإلىأو،أطخضرةألمائلاالأصفراللون

ورغويا.رقيقاجعلهوكذلك

الأولية،الكائناتأوالبكتيرياأوللفطرياتيمكن

نأدون،المهبلفيموجودةتكونأنللالتهابالمسببة
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لالكيمتوأزنةكمياتهاتكونماوعادة.التهابهفيتتسبب

ويحدث.للمرأةأذىأيفيالزائدةالكمياتتتسبب

وأواحدبتكاثرالتوأزنهذايختلعندما،المهبلالتهاب

ينتجعواملعدةوهنالك.كبيرةبأعدادالكائناتمنأكثر

الصحةوضعفالحملوتشمل،التوازنهذاإخلالعنها

نأكما.معينةأدويةأستع!الأووالأرقالتغذيةوسوء

،المنظفاتمنمعينةأنوأعضدوالحساسيةالجروح

المعطر،والصابون،الغسيلفيالمستخدمةوالمطهرات

احتمالمنبدورهاتزيدأنيمكن،الطلقومسحوق

المهبل.بالتهابالإصابة

علىالاختباراتإجراءبعدالمهبلالتهابمعالجةوتتم

فيالمتسببالحيالكائننوعلتحديد،المهبليالسائل

منوغيرها،معينةحيويةمضاداتوهنالك.الالتهاب

المهبل.التهابلعلاجتستخدم،الأدوية

نقيأوالشوكىالنخاعيصيبمرضالئخاعالتهاب

والتهاب.أخرىعدوىأو،فيروسيسببهماوغالبا.العظم

لالتهابالأخرىالأشكالأحدهوالنخاعمشجابية

ماوغالبا.الكلبوداءالمتعدد،التصلبوكذا،النخاع

والشلل.الظهرالامالنخاعالتهابأمراضأعراضتشمل

جزءأيفىينتشرأنيمكنالتهابالوريدالتهاب

ويسبب،السيقانفيالحدوثشسائعلكنه،الجسممن

منطقةفيوالألموالاحمرار،،والانتفاخ،الطراوةعادة

يأالخثاري،الوريدالتهابإلىيؤديوقدالوريد.

تفتت!وإذا.الملتهبالوريدبطانةبطولالدمجلطةتكون

تعلققدالجلطةفإن،الدممجرىإلىوانتقلتالجلطة

والانسداد(.الدممجرىفي)قفلانسداداوتسبب

مميتا.يكونأنيمكنالرئتينأوالقلبفييحدثالذي

الانسداد.انظر:

عدوىأوجرح،سببهاالوريدالتهابحالاتومعظم

ضعفنتيجةالوريدالتهابيكونوقدالوريد.تمكميب

،بالفراشالطويلةالراحةبسبب،الأوردةفيالدمويةالدورة

.أخرىحالاتأو،القلبفشلأو،السمنةأوالحملأو

الأطباءينصح،السيقانفيالوريدالتهابعلاجوعند

يرتديأنولابد.الالتهابلتقليلالمتأثرالطرفبرفع

التهابحالاتوفي.المشيعندمرناداعماجورباالمريض

الجلطةلمنعمطلوبةالفراشفىالراحةتكون،الحادةالوريد

التخثرمفماداتتسمىعقاقيرتوصفوقد.التفتتمن

الجراحةتكونقد،الحالاتبعضوفي،الجلطةلمنع

ضرورية.

الورلد.:أيضانظرا

المفصل.يغطيالذيالنسيجأوالرباطفيإصابةالاوواء

فيالمفصعلبعظامتمسكمتينةأليافمنحزموالأربطة

الذيالنسيجعلىويطلق.الرباطانظر:الصحئ.الوضع

الالتوأءاتمعظموتنشأ،الكبسولةاسمالمفصليغطي

وتعد.الأربطةأنسجةيمزقأويشدمفاجئلينتيجة

شيوعا،الالتواءاتأكثرمنوالمعصمالكاحلالتواءات

مفصل.أيفيالتواءللشخصيحدثقدولكن

يتورمماوكثيرا،اللإيلامشديديكونماعادةواللالتواء

وربما.والأزرقالأسوداللونإلىويتحول،المصابالجزء

ووضع،المصابالجزءور!بالراحةينصئالأطباء

.الورمحجملتقليلمطاطةضماداتأوباردةكمادات

الورمتقليلعلىالخاصةالتمارينأنواعبعضتساعدوقد

الشفاء.وسرعة

فرنسيفيلسوفأم(.099-أ129)لويألتوسير،

يحققنحوعلىللحاركسيةتفسيرهباعادةاشتهرماركسي

حقيقية.ماركسيةفلسفةأنهرأىما

درسحيثفرنساإلىرحلثمالجزائر.فيألتوسيرولد

المعلميندارفيبالتدريستخرجهبعداشتغل.الفلسفة

مقاومةأثناءالشيوعيللحزبوانضم،بباريسالعليا

وسعى،الثانيةالعالميةالحربفيلفرنساالنازيالاحتلال

عددبنشرللحزبالايديولوجيةالهيمنةكسرإلىبعدفيما

المستقرةالتفسيراتمنكثيراتخالفالتيالكتبمن

منالكثيرمنذلكفياستفادوقد.الماركسيللفكر

مؤلفاتمثل،الشيوعيغيرأو،الليبرالىالفكرمعطيات

كما،ولاكانشتراوس-ليفيوكلودوباشلارفرويد

للماركسيةمزجافلسفتهاعتبرتحتىالبنيويةمناستفاد

عمامسؤولينليسواالناسإنقولهذلكومن.بالبنيوية

نتائجهموإنما،وأنشطةتغيراتمنالمجتمعاتفييحدث

البنيويةتقولهمايشبهوهذا.تحكمهمطبقيةلبنىوسمات

الاجتماعيةالحياةفيتتحكماشتيهيالبنىأنمن

والثقافية.

أجلمنأشهرها:المؤلفاتمنعدداألتوسيرأصدر

ولينين1(،)689المالرأسوقراءة1(،)659ماركس

توقفتالتأليفعلىقدرتهأنغير1(.719)والفلسفة

زوجته.وقتلالثمانينياتمطلعفيبالجنونأصيبحين

،شتراوس-ليفى،البنيويةبمالماركسية:أيضاانظر

.جاك،لاكانسيجموند،فرويد،كلودبم

م(.1991-0091)سذرلاندتشارلز،إلتون

جامعةفيوتخرجمانعثسشر،فيولدإنجليزيأحياءعالم

عامفىتقاعدأنإلىفيهاوعملام229عامأكسفورد



ألجر،هوراشيو528

الذيالعلماوهواليئة،علمبرائدإلتونأشتهر.أم679

أدرك.ببعضبعضهاوعلاقةببيئتهاالأحياءبعلاقةيعنى

الخاصة،الغذائيةمتطلباتهالهاوالنباتاتالحيواناتأنإلتون

نأعلىتنصالتيالملائمةالبيئةمفهومتطويرإلىدعاهمما

ومكانخاصةوظيفةلهالحيةالكائناتأنواعمننوعكل

النباتاتمنالكثيرإلىالحاجةإلىفأشار.بيئتهداخلخاص

والتي،الأعشابآكلاتمنالقليلغذاءلتأمينالخضراء

.اللحوماكلاتمنأقلعددغذاءبتأمينبدورهاتقوم

الغذائي.الهرماسمالترتيبهذاعلىإلتونأطلق

الحيواناتبيئةعلم:أضونإ.كتبعلم،البيئةانظر:

ام(.)669الحيواناتتجمعاتونمطام(،)279

مؤلف.(م9981-2831)هوراشيوألجر،

الأطفالعنبقصصهاضعتو،الأطفاللرواياتأمريكي

العملخلالمنوالشهرةالغنىإلىالفقرمنارتقواالذين

ألجرأعمالرسختوقد.والحظالعفيفةوالحياةالجاد

الأحلامعليهاتتحقهقكأرضالمتحدةالولاياتصورة

اسماأ!ومارا.الساميةالاجتماعيةوالمراكز،الماديبالازدهار

الحياةواقعمنأوخيالي!!أفرادلوصفيطلقألجرهوراشميو

خلالمنوذلكالقمةإلىالقاعمننجاحإحرازيمكنهم

الفردية.جهودهم

لكن.ومملةالكتابةهزيلةألجررواياتالنقاديعتبروالآن

منجعلتهالتامئكلضرالقرنمنالثانيالنصففيقصصط

يقربمامنهابيعكتابا013من!ثرأألجركتبالمشاهير.

قصصهابطالمنالكثيروظهر،نسخةمليون04من

وكانتبمالأشعثدكأبرزهامنمسلسلاتفىالى"طفال

فيبدأالذيوالقطافالحظأم،867عامبدايته

.أم871فيبدأالذيالمهلهلتومأم،986

ماساشوسيتس،في،ريفريفىألجرهوراشيو.رجولد

ما698إلى1866عاممنومالهوقتهمنأعثيراوكرس

وقد.نيويوركمدينةفيوالمشردينللأيتاممأوىلدعم

لرواياته.مادة،الأطفالمعخبرأتهمنألجر،جعل

وال!لحاد،الشيء.عنوالعدولالميل،اللغةفيالإلحاد

يكونفقد،أقساموهو.الحقالدينعنالميل،الدينفي

اللهلغيرالألوهيةخصائصوإعطاءالشركطريقعنذلك

سبحانهمعهمزعومةأخرىآلهةبإشراكأووجل،عز

وتعالى.

وكلا.تعالىاللهوجودبإنكارال!لحادي!صنوقد

وطمس،الإنسانيةالفطرةعنانحرافالإلحادمنالنوع!ت

الناسبينشائعاالأولالنوعكانوقد.البصيرةفيلما

يقرونقديماالمشركونكانإذ،البشريالتاريخخلال

فيوأخطأوأ،معرفتهإلىالطريقضلواولكنهم،إلهبوجود

مناظرأووالقمرالشمساتخذمنفوجدله،تصورهم

وإلهاللخيرإلهااتخذمنوهناكتعبد،الهةالختلفةالطبيعة

يفوقهاأعلىإلهاواتخذمتعددةأ!ةآعبدمنوهناكللشر.

سألتهمولئن):الجاهليةفيالعربشأنكانكماجميعا

ليقولنوالقمرالشمسوسخروالأرضالسمواتخلقمن

نزلمنسألتهمولئن).16:الصكوتيؤفكون!فأنىالله

قلاللهليقولنموتهابعدمنالأرضبهفأحداماءالسماءمن

منقل)63.:العكبوت!يعقلونلاأكنرهمبلللهالحمد

ومنوالأبصارالسمعيملكأمنوالأبىضالسماءمنلبرزقبم

الأمريدبرومنالحيمنالميتولخرجالميتمنالحييخرج

.31:يوس6ئتقون!أفافقلاللهفسيقولون

وجودإنكاريعنيوالذيالإلحاد،م!الاخرالنوعأما

)الثامنالاخجرةالثلاثةالقرونخلالانتشرفقدأصلا،الله

بينللصراعنتيجةوجاء(،والعشرينعشروالتاسععشر

انتهىالذيالصراعذلكأوروبا،فىوال!ضيسةالعلم

تلكمفكرواتخذوقد.الكنيسةدعاةوانهزامالعلمالانتصار

حقائقهوإنكارجملةالدينلرفضذريعةالموقفهدااغترةا

اطه.باالإيمادارأسهاهـعلى

انتشاراالإلحاد()ظاهرةالظاهرةهذهانتشرتوقد

فيلهوأصبحت،خاصةبصفةالأوروبيةالدولفيواسعا

يتسلحوهو،تحميهودولتحرسهحكوماتالبلادبعض

ظاهرةاعتبارويمكن.لتؤيدهالماديةالعلميةالنظرياتببعض

فعلى.العامبمفهومهالإلحاديالتيارمنجزءا""العلمانية

وأالدولةعنالدينبفصلالعلمانيةارتباطمنالركم

دلالتهاالظاهرةلتلكفإن،الشائعالاستعمالفيالسياسة

فيأهميةلاتقلوالتى،الفصلبذلكالمتصلةالأخرى

منكثيرلدىتدلفهيالمعاصر.الغربيالاممتعمال

العالمعنالقداسة"نزععلىالفكرومؤرخيالمفكرين

وبروحبإلهإيمانمنيتضمنهبماالدينمنالاهشمامبتحويل

المرئيالعالمبهذاانشغالإلىخفىمغايرأوأخرويوبعالم

بمفهومهاالعلمانيةاعتبارويمكن".المقدسوغيرالمحسوسأو

هذافيمبكرةمرحلة-الدولةعنالدينفصمل-أيالشائع

لأنهاالحعم!،بعالمالإنسانيةالحياةربطنحوالعامالتوجه

الإنسانلحياةالتشريعفيالعالملذلكالأولويةتمنح

المعنىهذاإلىإشارةالكريمةالقرآنيةالايةوفي.وسياستها

لسانعلىتعالىاللهيقولحيث،للعلمانيةوالأساسيالعام

بمبعوثلن!نحنوماالدنياحياتناإلاهي)إنكفروا:الذين

للعلمانية.بالنسبةالوحيدالعالمهيوالدنيا.92:الألعام

للعلمانية.كمرادف"الدنيويةلم"مفهوماستخدمهناومن

التحولعمليةعلىليدل"العلمنة"!فعلاشتقالعلمانيةومن

العالم.هذانحو



952دوورالدإ

بمالغفرانصكبمالشرك،السياسيةالعلوم:أيضاانظر

الدين.

علىيطلقموسيقيمصطلحالممزوولالألحان

سبيلعلىواحد،آنفييعزفانأكثرأومستقلينلحنين

متعددأيضايدعىالممزوجةالألحانوفن.المصاحبة

.النغمات

مقلد،،الممزوجةالألحانمنألمساسياننمطانوهناك

منجزئيةهناك،المقلدةالممزوجةالألحانوفىوحر.

متوالية،مختلفةأجزاءفيوتعزفالدافعتدعىموضوع

منفتتألفالحرةالممزوجةالألحان.أماتتداخلماوغالبا

علىاللحنانيعزف،أنواعهأحدوفي.مختلفينلحنين

جوهانالألمافطوالمؤلفالجهير.الجزءفىمكررنموذ!

الألحانمقدماتفيترنيماتألفباخسبستيان

.الأسلوببهذاالكورالية

عامنحوأوروبافيالممزوجةالألحانتطورتوقد

الألحاناممتعمالمنعاليةدرجةوحدثت.م085

وليمأعمالفيالميلاديعشرالسادسالقرنفيالممزوجة

والمؤلفالإيطاليباليستريناوجيوفانيإنجلترا،فىبيرد

ديزبريز.جوسكينالشماليالأوروبي

الموسيقى.:أيضانظرا

مربي.(م7981-181)8توماسلسيرالدر،إ

الجزءفيالأغنامتربيةحظائرفيأموالهاستثمر،ماشية

تحسينفيطائلةأموالأوأنفقأستراليا،جنوبمنالشمالي

.المياهاستخدامبترشيديختصفيماوخاصةالاملاكهذه

أواخرفي،داخليةحملاتفيوالجمالبالأموالوساهم

فيالمجهولةالمناطقوتعميرلاكتشافعشر،التاسعالقرن

بمبلغإلدرتبرع،أم086عاموفيأستراليا.وغربوسط

أديليد.جامعةإلىأستراليدولار000،002

فيأديليدإلىووصلأسكتلندافيكركالديفيلدم48

.(-أم)039الابنيوجينإدوين،ألدرين

القمر.قدماهوطئتشخصوثاني،أمريكيفضاءرائد

الفضاءمركبةمتنعلىأرمسترونجأ.نيلزميلهبرفقةهبط

أولىألدرينخطاوقد.ام969يوليو02في2أبولو-

زميلههبوطمندقيقةا9مروربعدالقمرعلىخطواته

الفضاء.رحلاتانظر:.أرمسترونج

يناير02يومنيوجيرسيفيردجبجلنالدرينولد

العسكريةالمتحدةالولاياتأكاديميةفيوتخرج.ام039

وبعد.الطيرانسلاحفيضابطاوأصبحام،519عامفي

طلعة66أنجز،ام529عامفيكطيارالتدريبأكملأن

درجةأم639عامفيومنحكوريا.فيحربيةجوية

معهدمنالفضائيةالملاحةفيالعلومدكتوراه

للتقنية.ماساشوسيتس

نفسه.العاممنلاحقوقتفيفضائياملاحاأصبح

فيليعملوعادالفضاء،برنامجمنأم719عامفياستقال

.أم729عامالجوسلاحخدمةعنوتقاعد.الطرانسلاح

مركبةمقعلىأم669عامفيللفضاءرحلةقاد

فىبالمشيالرحلةهذهأثناءوقام،21جيمنيالفضاء

خارجالساعةونصفدمماعاتخمسوقضىالفضاء.

التجربةهذهوقدأكدت.منهبجزءأوجسمهبكاملالمركبة

الفضائية.المركباتخارجالبشرعملإمكانية

الاستعمارية،الشخصياتمنلاثنينالعائدةاسمألدن

إنجلتراغادرااللذانألدنمولنزوبريسيلا،ألدنجونهما

الشاعرميفلاور.كتبالباخرةظهرعلىأمريكا،إلى

فيزواجهماعنلونجفلوودزورثهنريالأمريكى

إستاندلتقمايلزمغازلةتسمىالتيالقصصيةقصيدته

الغرامية.

العضويةالكيميائيةالمركباتمنمجموعةالألدطيد

ويعتبر.الصناعيةالمنتجاتمنالعديدفيتستخدمالمهمة

وتستخدم.الألدهايداتمنوالفيرفورألدهايدالفورملدهايد

الفانيلانكهةوتأتي)البلاستيك(.اللدائنصناعةفي

والصيغة.الألدهايداتمنوهو،الفانلينمنالصناعية

مجموعاتولتمثلحيث،5+حولهيللألدهايداتالعامة

هوللأستالدهيدالكيميائيالرمزفمثلا.الأخرىالكربون

الكاربونيلمجموعةبوجودالألدهايداتتتميز.3+ح5+ح

البطئةبالأكسدةالألدهايدإنتاجيمكن.(ح-)5

حمضا.ينتجالأكسدةمنالمزيدإنإذ،للكحول

الفورملدهايد.:أيضاانظر

تقعإنهايقالالثراءبالغةوهميةلممدكةاسمإلدورادو

هذهعنالمستكشفونبحثوقد.الأمازوننهرعلى

الاسمهذاأصبحوقدأبدا.عليهايعثروالمولكنهمالمملكة

ثرواتبهأسطوريمكانأيوصففيالاستخدامشائع

معلومة.غير

أمريكيألمسطوريلملكأسبانياسمأيضاوإلدورادو

،صباحكلالذهببترابجسمهتغطيةعلىدأبجنوبي

تكونأنالمحتملومنما.بحيرةفيمساءكلمنهغسلهثم

رئيسبهيقومكانالذيالاحتفالإلىإشارةالاسطورة

هوويقومعليهينثرالذهبترابكانفقدتشبتشا،هنود

.البحيرةفىالذهبمنقربانبإلقاء

كولومبيا.نظر:أ



ألدينجتون،ريتشارد053

ئىروا.(مأ!26-2981)ردريتشا،ينجتونلدأ

التصويريةالمدرسةفيبارزاعضواكان،بريطانيوشاعر

.ام189أو019عامىبينالفترةفىازدهرتالتي

أصشعراغموضاسئرمنأضحرراالمدرسةهذههدفوكان

وإيقاعاتاليوميةاللغةواستخدامالمعاصر،الرومانسي

وأبالعواطفنابضةواضحةصورلإبداعجديدة

باوند،عزرامنكلاالمدرسةهذهأعضاءوضما.التجارب

بهاتزوجالتيدوليتلوهيلدا،لورانسإتشودي

.أم319عامفيأسدينحتونأ

وبعد.أم949عامفيالكاملةالشعريةأعمالهنشرت

-191)4لىالأرالعالميةالحربأثناءفرنسافيخدمته

أم(.)929بطلموتالساخرةرواشهأم(،كتب189

لفولتيرالذاتيةوالسير،كتبوعدةأخرلينروايتينوكتب

أ!رانعر.أي.وتىلورانسإتشوديوولينجتون

منلالقربألدينحتولىجودفريإدواردولد

دوفركليةفيتعليمهوتلقىهامبشاير.فيبورتس!اوث

إيجولست.ذيلمجلةأدبيامحرراوأصبح،لندنبجامعة

كتاباته.فيمستعارااسحارلمجشارداسماتخذ

كمبريا،غربفيالمحليةل!دارةتابعةمنطقةأوردب

،البحيراتمنطقةمنجزءاالمنطقةتلكوتضمبإنجلترا.

مركزا،كيزوكوتعد،نسمة003.69سكانهاوعدد

أه!امنومشتقاتهاالألبانصناعةولعل.للسياحشعبيا

أجةالشماالحصطقةالمنخفضةالأراضيفيالصناعات

المرتفعة.المناطة!فيالتلاأ!علىمزارغوهناك،الغربية

الغربي-الساحلامتدادعلى-الحديثةالصساعاتوتشتمل

البلاستيكيةالموادوتصنيع،الهندسيةالأعمالعلى

.ل!أجافوا

!مالشرقيالشمالفيإقليمواللورينالألزاس

حوالييغطي،الفرنسيةالألمانيةالحدودعلىفرنسا،

فيولوكسمبرج،جنوبهفيصعويسراتقع2.كم82831)

يضم!7".الإنجليزيالرقمشكلالإقليمهذاويشبه.شماله

،الجنوب-الشمالذراعيشكلالذي،الألزاسإقليم

ويشكل.رين-وباس،رين-هاوتهماإداريتينمنطقتين

إلىمقسموهو.الغرب-الشرقذراعاللورينإقليم

فوزجيه.،موزيهوموزيل،مورته،موزيلهيمقاطعات

نسمة،ملايين4حواليواللورينالألزاسفييعيش

وظل.الرومانيةالكاثولي!سةللكنيسةمعظمهموينتمي

ألماني.والآخر،فرنسينصفهم،السنينمئاتالسكان

والشعير،والجاودار،،القمحالإقليمهذامنتجاتوأهم

الثرواتوتشمل.والابيضالأحمروالنبيذ،والشوفان

كسمبرجبلجيكالأ9

\حلأ،لوأ!:لوئمشإك!

!ح*المانيا"

!لأكردان6،)جموكىسار،،

لأ**3/اللوربنمبدر).لسر

!كلطفر.

!ثنانسي!لا!متراسدور

برالألزاس

كولمالم؟ير

مرليرج.

ملهاوس

!اكلم

سد04

فرنسافيتاريحيةمنطقة-واللورينالألزاس

.الألزاسمنوالبوتاس،اللورينمنالخامالحديد،المعدنية

والفحم،،الأخشابالغربيةفوزجيهجبالمقاطعةوتقدم

وتقوم.الكهربائيةالطاقةالمنطقةهذهأنهاروتوفر.والملح

مهمة.نسيجيةصناعةواللورينالألزاسفيأيضا

بيننزاعمنطقةطويلةلفترةواللورينالألزاسظلت

فيالسلتيةالقبائلالتيوتونيةالفرقوطردت.وألمانيافرنسا

ثم.الإقليمفيوأقامت،الميلاديينوالخامسالرابعأغرن!!ا

منجزءا،الميلاديالثامنالقرنأواخرفيالمنطقةأصبحت

المتوسطةالمملكةنصيبمنفكانت.شارلمانإمبراطورية

شارلمانأحفاداقتسمعندماوفرنسا،ألمانيابينالواقعة

إلىعادتماسرعانواللوريناللألزاسلكن.الإمبراطورية

ال!لماني.الحكمتحتاللانضواء

تضممبنلمانيا،الحدودعلىفرسميةمقاطعةواللورينالألزاس

ا!ص.امزارعم!العديد
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القرنحتىالألمانيالحكمتحتواللورينالألزاسبقيت

السيطرةفرنسااستعادتعندما،الميلاديعشرالسادس

إلىالراميةالجهودضدالشعبوكافح.تدريجياعليها

أحدثتأم978عامالفرنسيةالثورةلكن.فرنسيةجعلها

روحذاالألزاسيالشعبفأصبح.الصمميمفيتغييرا

ألفا،خمسينمنأكثرفرنساإلىانتقلحيث،فرنسية

.أم871عامتقريباالألزاسكلعلىألمانياأمشولتعندما

بعدواللورينالألزاسعنالتنازلعلىالألمانوافق

فيالإقليمعلىالسيوةواستعادوا.الأولىالعالميةالحرب

خارجالناسالافبترحيلوقاموا.الثانيةالعالميةالحرب

الحلفاءلكن.وروس،وبولونيينبألمانواستبدلوهم،الإقليم

-4491عاميفيواللورينالألزأسمنالألمانطردوا

مرةكلهالإقليمعلىالسيطرةفرنساواستعادتأم49ء

.أخرى

اددماغيأدزهايمرمرضيسبب.مرضألزهالمر،

وهو.الأخرىالعقليةوالعملياتالذاكرةفقدانفىتزايدا

بهذاالإصابةفرصةلكن،الأربعينسنقبليحدثمانادرا

بينماألزهايمرمرضيصيب.السنتقدممعتزدادالمرض

فأكثر.سنةء8تباإعمارهمالذينأولئكمن3%.و02

الناسينسىألزهايمر،لمرضالمبكرةالمراحلوفى

التىالحوادثتذكريستطيعونولكنهم،اليوميةالحوادث

كلماالذاكرةفقدانيزداد.بوضوحسنينعدةمنذوقعت

فيوقعتالتيالحوادثالمرضىوينسى،المرضتطور

الأخرىالعقليةالقدراتوتصبح،مباشرةالسابقةالسنين

يهتمولا.والأحكامالمجردالاستنتاجخاصة،ضعيفة

منالمتأخرةالمراحلخلالبأنفسهمالمرضبهذاالمصابون

قلوكلما،الفراشطريحبعضهميصبعوقد،المرض

المرضىومعظم.للإصابةمقاومتهمقلتالمرضىنشاط

.المرضبهذاالإصابةمنسنوات01إلى8بعديموتون

لخلاياالتدريجيالتلفبسببألزهايمرمرضويظهر

لهوليس،الانحتىمجهولالتلفهذاوسبب.الدماغ

فيطفيفةزيادةاطمصابينالدماغىالنسيجويظهر.علاج

نتيجة،الزيادةهذهيعتبرونالعلماءمعظمولكن.الألومنيوم

الخلايا.لموتسببا،منهاأكثر

دوراالدماغخلايافيالوراثيةالشذوذاتوتلعب

وفيأك!اير.مصضىحالاتمن%06-05فىأسالمميا

شذوذاتألزهايمربرضالمصابونيعاني،العائلاتبعض

الخلايامنأجزاءوالصعبغيات2.أبالصبغىيعرففيما

تحددالتيوهيجيناتتدعىدقيقةتراكيبعلىتحتوي

اكتشفوقد.ذرلمجهإلىالوالدينأحدمنالموروثةالسمات

فيشذوذاتلديهمألزهايمربمرضالمصابينأنالباحثون

المعروفةالبالغينفىالدماغبشذوذاتشبيهةوهي،الدماغ

العقليالتخلفأشكالمنشكلوهيداونمتلازمةباسم

المزيديؤديأنالعلماءويأمل.12بالصبغىأيضامرتبطة

.للمرضفعالةمعالجةإلىالشذوذاتهذهفيالبحثمن

لمرضىالراحةتوفيرعلىالخاصةالعنايةتساعدوقد

بالراحةالأطباءيوصي.كماكرامتهموحفظألزهايمر

والصحة.التغذيةإلىوالانتباهالإجهادوتجنب،الكافية

الأمينيالهيدراترباعىأكريدينيدعىعقارأحيىوقد

ألزهايمر.مرضىعندالذاكرةمشكلةعلاجفيالأمل

متلازمة.،اوند؟المورثة:أيضانظرا

أيردندامنهاتتكونالتيالأربعةالأقاليمأحدألستر

تتضمنهاالتيوالثلاقنالاثنتينالمقاطعاتمنتسعاوتشمل

ستمنالشماليةأيرلنداوتتكونبأكملها.أيرلنداجزيرة

المملكةمنجزءاتعدوهي،التسعألسترمقاطعاتمن

وداونوأرماأنتريمهيالعستالمقاطعاتوهذه.المتحدة

الأخرىالثلاثالمقاطعاتأما.وتايرونولندنديريوفرمانا

جمهوريةمنجزءفهي-وموناهانودونيجالكافان-

بلفاممت.هيألسترفىمدينةوأكبرأيرلندا.

منألسترسكانأغلبيةتنحدر.الحكمونظامالسكان

أغلبهمأنكما،قديمةوأيرلنديةوأسكتلنديةإنجليزيةأصول

فيالسكانثلثينحويكونونالذينالبروتستانتيينمن

الكنيسةيتبعونالبروتستانتيينومعظم.الشماليةأيرلندا

أتباعمنهاأخرىنصرانيةجماعاتوهناك.الأبرشية

منالمتبقيالثلثعلىويغلب.والميثوديةالأيرلنديةالكنيسة

ألسترمقاطعاتفيأما.الرومانيةالكاثوليكيةالسكان

سبعةتقريبافهناك،الجمهوريةحدودفيالداخلةالثلاث

بالكاثوليكية.يدينونثمانيةكلمنأشخاص

نأإلاأيرلندا،شماليفيالمتداولةاللغةهيوالإنجليزية

منطقةوهناكمدارسها.بعضفيتدرسالأيرلنديةاللغة

موجزةحقائق

179.965.1:الشماليةأيرلندا:م1991تعداد:السكانعدد

210/232-الأيرلنديةالحمهوريةفىاحشرأمقاطعاتبمنسمة

.2!ا12)778:المساحة

،لندلديريفرمانا،،داونأرما،،ألتريم.الش!اليةأيرلندافي:اللقاطعات

أبهر.موناهان.دونيجال،كافالى-أيرلسداجمهوريةفي.تايرون

.يريودبلفاس!:نا!لد

والحنازيروالفاكهةالأأجادمشجات-الزراعية:المحاصيلأهم

الكيميائيةوالموادالطائراتكوالل-الصناعات.والماشيةوالدواجن

الرنجة-البحرصيد.والملابسوالسف!الحفيفةوالآلاتوالنسيج

والماكريل.والكركد
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فيالحميلةالساحليةالمددإحدىهيألتريم!قاطعةفيوايتهدبلدة

.حلا!ريصويحي!كهاا!ليالحيرةساحلعلىتقعوهيألستر،إقليم

دونيجالغربفىألسترمنالجمهوريالجزءفىكبيرة

المنطقةسكانويبلغالغيلية،الأيرلنديةأهلهايتحدث

شرقىفيتدرسالأيرلنديةأنكما.نعسمة000261

أيضا.وموناهانكافانوفيأ!دونيجا

يأم!أ!ضرأخسترشرقىفىالصناعةتتركزالاقتصاد.

تقليديةأهميةأممتاناوأعسفناولبناء،المقاطعةفىآخرمكان

صناعةالانيشم!!ا!هشاعىاالنشاطأنإلا،القدممنذ

هندسيةوصناعاتوالمشروباتالغذائيةوالموادالطائرات

الإلكترونيةوالمعداتوالأحذيةالخزفوصناعة،مختلفة

والمعداتالبحارفيالنفطعنالتنقيبومعدات،والأثاث

وإطاراتوالقيشانىوالمنسوجاتالقياسوأجهزةالبصرية

كمارئيسياتحارئامركرابلفالستمدينةوتعد.السيارات

الطهباع!.يلأنشطةمركزأنها

فيالصناعةمعظمفتتركزوجنوبهاألسترغرليفيأما

نسيج)وهوالتويدنسيجبصناعةتشتهرالتىدونيجال

فتنئالملابسموناهانأماوالسجاد.خشن(صوفي

ومنتجاتال!ربائيةوالمحولاتالمعلبةوالأغذيةوالأثاث

والصلب.الحديد

والشوفانالشعيربزراعةألسترفيالمزارعونويهتم

غالباتنحصرالمهمةالحيوانيةالثروةأنحينفيوالبطاطس

التابالجزءوفى.والمواشىوالدواجنالخنازيرفي

وتعد،الماشيةبتربيةأيضاالمزارعونيهتم،للجمهورية

بينما،الدواجنلإنتاجأيرلندافىالرئيسىالمركزموناهان

لصيدرئيسياميناء-دونيجالفي-بجزكيليتعد

.ال!سماك

-ولارنبلفامستأي-الرئيسيةألسترولموانىء

والبضائعالمسافرينتنقلبحريةمواصلاتخطوط

وأسكتلنداإنجلترافيالموانىءمنبالعديدالإقليموتربط

مطارويخدمويلز.فيهدهوليميناءجمعوأيضا

والولاياتأوروبامعالجويةالرحلاتألدرجروف

داخلالحديديةوالسككالبريةالطرقأما.المتحدة

هيئاتبهافتقوم،الإقليمبقيةفيوأيضاالشماليةأيرلندا

تدعمها.أوالحكومةتملكها

الشرقيوالشمالالشرقمنألستريحد.السطح

والغربالشمالوصت،الشماليوالقنالالأيرلنديالبحر

منكوناختإقليمجنوبايحدهابينماالأطلسيالمحيط

بينالمسافةوتبلغ.الشرقجهةمنلسشروأخرباجهة

412والجنوبإلىأصشمالامنكمأ74نقطت!تأطوأ!

.الشرقإلىالغربم!ك!ا

تتكونوهيألستر،شرقىشمالفىأنتريمهضبةوتقع

تسمىوهادتقطعها(الباردةالبركانية)الحممالبازلتمن

ساحلوعلىالبحر.صوبشمالآتتجهأنتريمأوفجلنز

تسمىالتيالجميلةالبازلتأعمدةتوجد،الشماليأنتريم

أنتريمساحلوتحكون.العمالقةممرأوكوزويجيانتس

الجيرية،والصخورالبازلتوهضابالجبالمنولندنديري

معظمتحتالقرسةالطقاتالجيريةالصخورتكونكما

غيرجبلىشماليجزءففيهانيجال،درأمافرمانا.مساحة

الشواطئبهاتكثرالجنوبفىوعورةأق!!وسطقةمستو

مابينالفاصلةالحدودسبرينجبالوتشك!!.الممتدة

الجنوبيةداونفىمورنجبالتمتدبينما،وتايرونلندنديري

حيثالجرانيتيةالقمممن)ساحرة(فاتنةسلسلةمشكلة

.م848قممهاأعلىتبلغ

منخفضفىأيرلندا،فيبحيرةأكبروهىوتملونيا،

عبرويمرمورلىجبالفيباننهروينبع.أنتريمهضبةعلى

يتجهبينما،الشمالىأنتريمساحلعندليصبلونيابحيرة

جانبإلىالشماليةلأيرلسدامايسمىحميعيضمأيرلنديإقليمألشر

أيرلمدا.حمهوريةم!مقاطعاتثلاث

!،في؟

+كا

ل!

/يريلد!ند
ا

دنححال

لسترأ.سصو،!رل!ريما

المحبضس*!كصصسناجمالنلمتحدةالمملكة

الأطللببىأيلا؟!لالأ-ث!ر!ضعلإ+++--؟برئجخ-ىلا!نكل

ائتمص،!-ور!صقي43!3ص؟قكالحاربم!ص---؟مالىجزيرة

-بزيرء"ء-ئم؟ء؟لأصلائع!!ئ!جمحس!ا*!ىلأكا!ورحهئر!4سئمبهصسدلل!

كا؟-قيى!جم!ي!7-ص؟!"-كا

؟يريرستم!ئرص!ككير!شئجكئزسحمكه!كامئي-!

كا!يمفيبخء--لم!!ع!ءسبرعحمححم-كح!لأ+ل!+!بر-!-:سفي!ىصللز

صش!ض؟-رزئر-43ثبر77!دحا---ط--،7كا

-كزء!"7-؟!بههض-)-

بم-خم!صتر*يرءخ-7-7-لا-كا
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دونيجالفىليفوردمنالشرقيالشمالإلىفويلنهر

عندونيجاليفصلصغيرخليجوهوفويللوخفيليصب

فىالأمطارمياهمعظمفيستوعبأيرننهرأما.لندنديري

العلياإيرنلوخهمابحيرتينعبرويمرالجنوبيةوألسترفرمانا

مدينةعليهتقومالذيلاغاننهرأما.السفلىإيرنولوخ

.كروبسليفتسمىتلالسلسلةمنينبعفهو،بلفاست

تكثرصغيرخليجوهيلوخ،مشرانجفوردمنطقةوتفصل

داونوأجزاءآردجزيرةشبهمابين،الصغيرةالجزربها

.لأخرىا

فىملم081بمعدلألسترفيالأمطارتهطل.المناخ

فيملم000.2منأكثرإلىأحياناتصلوقدالسنة

البقاعأكثرمنيعدألسترشرقىأنحينفي،الغربيةالمناطق

الحرارةدرجاتأماأيضا.وأيرلندابريطانيافيجفافا

يوليو.فىم5.41وينايرفىم4مابينفتتراوحاليومية

تاريخيةنبذة

عصورفيألسترباقليماليومنسميهفيماالإنساناستقر

فتؤكد،المبكرةالنصرانيةالأزمنةفيأما.التاريخماقبل

تسمىكانتمملكةموقعكانتأنهاالايرلنديةالأسطورة

أسسقدهوستجزناينذيأوفنيالإنيقالكماأولاذ.

أصبحأنوكان.الميلاديالرابعالقرنفىمملكةغربهافي

الأودونيلز،هيأخرىاسرةيم-الآونيلزوهم-نيالنسل

ينحدورنالأسكتلنديينإنويقال.الإقليمفيأسرتينأهم

باتريكالقديسالناسمايربطوعادةألستر،منأصلا

بالإقليم.كولومبانوسوالقديسنينيانوالقديس

القرنفيألسترعلى)الفايكنج(الشمالغزاةأغار

فيالقلاعنورمنديونالأنجلوشيدثم،الثامن

ألستروقاومت.دندرموباتريكوداونكاريكفيرجوس

الميلاديعشرالسادسالقرنفىلأيرلندأالإنجليزيالغزو

اضطرألستر،فيالأيرلنديينزعيم،أونيلهيوأنإلا

جيمسالملكحكومةبدأتثم.ام306عامللاستسلام

عامألسترثارتثمم،611.عامألستراستعمارفيالأول

وهو-الثانيجيمسالملكقواتتنجحولمام،641

حصارهارغمالإقليمإخضاعفي-رومانىكاثوليكي

فيبوينمعركةفيالملكيةالقواتوهزمت،للندنديري

يحتفلونالبروتستانتيونيزالوما.أم096يوليومنالثانى

.اليومحتىعامكلالمعركةهذهبذكرى

فىالمتحدةالمملكةمنجزءارسمياألسترأصبحتثم

المقاطعاتاختارتام،219عاموفي.أم108عام

المملكةمنكجزءبمكانتهاتحتفظأنالعستالشرقية

دولةإلىالأخرىالثلاثالمقاطعاتانضمتبينماالمتحدة

المستقلة.أيرلندا

؟داون؟دونيجال؟كافانأرمابم؟أنتريمأيضا:أنظر

.تايرونبمموناهانبملندنديري

ودكنها،مساحةالوسصأمريكادولأصغرإلسلفادور

باستثناءالسكانيةالكثافةناحيةمنجميعاتفوقها

براكينوعلىمداريةأرضفيإلسلفادورتقعجواتيمالا.

خلابة.وبحيرأتخضراءووديانالشكلوعرةمخروطية

ناحيةإلىوجواتيمالاجنوبهاإلىالهادئويمإلمحيط

الشرقي.الشمالناحيةإلىوهندوراسالغربىالشمال

الغربيةالأرضيةالكرةنصفبلدانأكثرإلسلفادورتعد

كلاستنزاففيالسكانازديادوتسبب،سكانيةكثافة

منالأربعينياتفىفهاجرتقريئا،للزراعةالصالحةالأراضى

.المدنإلىالريفسكانمنالالافمئاتالعشرينالقرن

عملعلىالحصولمنيتمكنلممنهمكبيراعدداولكن

خاصةالمجاورةالدولإلىآخرينآلافمئاتهاجركما

للصوبأيضابلعملعنللبحثفقطليس،هندوراس

البلاد.فيالمنتشرالكثيرالعنفمن

سلالةإلىإلسلفادورسكانغالبيةأصلويرجع

فيالسكانغالبيةويسكن.والأسبانالهنودمنمختلطة

فيوتقع.والصناعيالزراعىالقلبأيإلسلفادور،أواسط

وكبرى،العاصمةوهيسلفادورسانمدينةالمنطقةهذه

الذيالبنويعد.مزارعونالسكاننصفمنوأكثر.المدن

الرئيسىالمحصولالخصبةالبركانيةالتربةفييزدهر

للإلسلفادور.

بقيادةأم525عامإلسلفادورالأسبانيونالجنودغزا

سلفادورسانمدينةإلفارادوبدروأسس!إلفارادو.دوبدرو

موندو.ديلسلفادورسانباسموسماهانفسهالعامفي

سمىثم.الكاثوليكالروملدىالدينيةالأعيادأحدوهو
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إلىإلسلفادوروتنتمي.المتحدةوالولاياتوجواتيمالا،

اقتصاديةوحدةوهيالوسطىلأمريكاالمشتركةالسوق

أعضائها.بينلتشجئالتجارةكونت

الطريقويمتد.الطرقمنجيدةشبكةإلسلفادوروفي

الذينغربها.نسبةإلىالبلادشرقمنأمريكالاقطارالعابر

السكانمعظمويسافر%2منأقلسيارهاقتناءيستطعون

مذياعاالإلسلفادوريةالعائلاتغالبيةوتمتلك.بالحافلات

71كلمنواحدشخصكلويمتلكأكثر.أوواحدا

يومية.صحفستالبلادوفىواحدا.تلفازاشخصا

تاريخيةنبذة

باسماليوميعرففيماعاششعبأولالهنودكان

ذلكإلىالمكسيكمنالناهواهنودوصلفقدإلسلفادور،

جماعاتوفدتثمتقريبا..مق0003سنةمنذالمكان

آثاربقاياهناكومازالت،المنطقةفيواستقرتأخرىهندية

بينالماياهنودبناهاالجيريالحجرمنضخمةأهرامات

واستولتإلسلفادور.غربفيام...وام..سنة

خلاللامبانهرغربالواقعةالأراضيعلىالبيبلقبيلة

منجدرانوله.وانيلكوخويسمىالمزارعبأحدإلسلفادوريمنزل

فيالفقراءالمزارعينمنالكثيريسكنبالطهطير.والمغطاةالمتداخلةالفروع

.الكوخهذامثل



إلسلفادور538

المحاصيلوزرعواالمدنبنواثم،الميلاديعشرالحاديالقرن

النسيج.أعمالفيمهرةكانواكما

منوغيرهاإلسلفادورانفصلت.الاستقلال

.أم821عامأممبانياعنالوسطىأمريكامستعمرات

اتحادفيأم823عامبمما،لاستثناء،الجميعوانخرط

القسقادوقد.أ!سطىالأمريكاالمتحدةبالأقاليمسمي

ثورةدلقادوماتياسجوسىالإلسلفادوريالكاثوليكى

الد!متورصاغالذيالمؤتمرورأسأسبانيا،ضدإلسلفادور

.الاتحادي

وانسحبت،أم838عامتتصدعالوحدةبدأت

الاتحادعناستقلالهاوأعلنتأم084عامإلسلفادور

.أم841عامرسميا

السنواتفيإلسلفادورالسياسيالعنفهزوقد

منخمسةإقصاءوتمالتامئكلشر.القرنمنالاخيره

الدكتاتوريونوسيطر.آخراناثنانوأعدم،بالقوةالرؤساء

علىجواتيمالافيكاريرارفائيلفيهمبمنالمجاورةأسلادافي

.الضعافإلسلفادوررؤساءمنالعديد

مأ009عامبعدالحكومةاستقرت.العشرونالقرن

إلىإضافةالأثرياء،الأراضيملاكمنالرؤساءغالبيةوكان

منالمحاصيلمنوغيرهالبنبزراعةتنتعشبدأتالبلادأن

الذينالإلسلفادوريونالأثرياءوامتلكالتصدير.أجل

الزراعيةالأرأضيمعظمالسكانمنقليلةنسبةيكونون

غيرأراضيالريفسكانمنالعديدامتلككما،الختارة

علىأرضايجدلمامنومنهم،للعدماستسلمواأوخصكسبة

ال!طلا!تى.

ماكسمليانوالجرالالعستولىأم،319عاموفي

مدةامشبداديةبطريقةوحكم،السلطةعلىمارتينيزهيرناندو

فيوتوسعالحكوميةالمدارسمنالعديدشيدوقدعاما.21

وتم.العماليالإصلاحوأيدالاجتماعيةالخدماتبرامج

وفي.والطلابالجنودقادهاالتيأم449عامبثورةإقصاؤه

لاالذينالإلسلفادوريين،المزارعينمنكثيربدأ،الأربعينيات

المزدحمةغيرالريفيةالمناطقفيالاستقرارأرضا،يملكون

.هندوراسداخلوفيالحدودعبربالسكان

أوسكارالميجورالسكانانتخبأم،059عاموفي

بناءولايتهأثناءالحكومةواستطاعتللبلادرئيساأوسوريو

فازام،569عاموفي.قليلةتكلفةذاتس!ضيةمنازل

حولهاانتخاباتفيبالرئاسةليموسمارياجوسالكولونيل

بايلإصلاحال!لسلفادوريونطالبوعندما.خلاف

فيمعارضيهوبو!،الكلامحريةبحظرقامالانتخابي

مجموعةبهأطاحت،أم069عاموفي.السجون

عسكريمجلسبوساطةبعدهاالبلادوحكصتيةعس!

.أخرىعسكريةبقوةإقصاؤهتمعندماأم619عامحتى

الدستورأم629عامفيالتشريعيةالسلطةأجازت

ريفيراأدالبيرتوجوليوالكولونيلالمواطمونوانتخ!الجديد،

الأثرياء،علىالدخلضريبةالح!صمةوزادت.رئيسا

الأراضيوبعضالدولةتملكهاالتيالأراضىبعضومنحت

أصبحأم679عاموفي.أغقيرةاللعائلاتالخاصة

للبلاد.رئيساهيرناندوسانشيرفيديلأعولونيلا

الأراضيإصلاحقوانينأجبرت.الحديثةالتطورات

الذينالإلسلفادورينمنالعديدأم969عامالهندوراسية

الذيالتوترتسببوقد.أراضيهمتركعلىهناكسكنوا

نزاعبسببقديمتوترإلىإضافة،القوانينهذهعننجم

حرباندلاعفي،وهندوراسإسملفادورلينالحدودحول

الدولمنظمةوقامت.أيامأربعةاستمرتالبلدينبين

علىالجانبانووقعالنار.إطلاقلوقفبالتوفي!تالأمريكية

مأ729عاموفىالحدود.حولالخلافلإنهاءأتفاقية

عاموتلاه.رئيساموليناأرماندوأرتوروال!صلونيلأصبح

روميرو.همبيرتوحصارأ!سالجنرالأم779

للاحتجاجاتواسعاانتشارااسمبعينياتنهايةشهدت

الحكومةالمعارضونالمحتجونوطالبإلسلفادور.في

للفقراء.والعملالأرضبتوفيرالكفيلةالخطواتباتخاذ

الكاثوليكيةالكنيسةقساوسةمنالأفرادبعضأيدوقد

المتظاهرينبعضواختطف،المحتجينهؤلاءالرومانية

لدعمالفديةجفمالأجلمنمرموقةشخصيات

قضيتهم.

وحلتبروميروالضباطأطاح،ام79!عاموفي

أدى.مدنيينوثلاثةضابطينمنمكونةسياسيةلجسةمحله

مارسفيروميروأرنلفوأوسكارالأساقفةرئيساغتيال

.النطاقواسعةاضطراباتإثارةإلىم0891

ين،لذلكونتيجةإلسلفادور،فيالعنفوتزايد

مدنيوهورئيعمئادوارتنابليونجوسيالعسكريون

النصراني.الديمقراطيالحزبفيوعضو

التيالإصلاحاتمنعدداالفور،وعلى،دوارتبدأ

ولكنللفقراء.الأراضيلمنحكبيرابرنامجاشملت

فيالأهليةالحربمنحالةوسادتالاضواباتامشمرت

العصاباتوقواتالحكومةقواتبينالثمانينياتبداية

لليسار.والمنتمية،المتمردة

تولىإثرلإلسلفادوروالسمكريةالماليةالمعونةوزادت

.أم819عامفيالمتحدةالولاياترئاسةريجانرونالد

عسكريينمستشارينالمتحدةالولاياتأرسلتكما

الحكومة.لمساعدة

فيإلسلفادور،حكومةالمتحدةالولاياتوأجبرت

عدالةأكثربصورةأراضيهابتوزيعلها،معونتهامقابل

.الإنسانحقوقلتجاوزاتووصحد



953لجبا،لطايأ

إلسلفادورحكومةأجرت،أم829عاموفي

تشريعياجهازاالجمعيةوكانت.تأسيسيةلجمعيةانتخابات

لعودةوللتمهيدالبلاد،دستورصياغةلإعادةالسلطةيمتلك

عملهامنأم839عامالجمعيةوفرغت.للديمقراطيةالبلاد

مدةرئيساام849عامدوارتوانتخبالدستورفي

المتمردينأعوانمنكثيرقاطعولكن.سنواتخمعر

.الانتخابات

فيتسببأصسلفادور،بإزلزالوقع،أم869عاموفي

،بالممتلكاتكبيرةأضراراوأحدثشمخصا،0201مقتل

ألم،ام989عاموفي.مأوىبدونكثيرينأناساوترك

كريستيانىألفردمكانهفحل،دوارتبالرئيسشديدمرض

جبهةقواتشنت.الجمهوريالوطنيللتحالفينتميالذي

نفسفىالحكوميةالقواتعلىواسعاهجومافرابندوتحرير

سانالعاصمةإلىامتدتأهليةحربواشتعلت،العام

000.57منأكثرخلالهاسقط،أخرىومدنسلفادور

فبرايرمنالأولفيبدأالنارإطلاقوقفوبعد.قتيل

قواتبموجبهاسرحتلاتفاقيةالجانبانتوصل،أم299

وفى.الإلسلفادوريةالمسلحةالقواتأعدادوخفضتالجبهة

حزبرئيسسولكولدرنأرماندوفازأم،499عام

رئيسا،وأصبحالانتخاباتفيالجمهوريالوطنيالتحالف

.الانتخاباتنتائجفيبالتلاعبالجبهةاتهامرغم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

شعبالمايا،اللاتينيةأمريكا

سلفادورساد

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-1

السكان-2

والأسلافالسكانعدد-أ

السكن-ب

الغداء

السطح3-

المنخفضةالساحليةالأراضي-أ

الأوسطالإقليم-ب

الداخليةالمرتفعات-ج

المناخ-4

الاقتماد-5

تاريخيةنبذة-6

د-التعليم

يحلتروا-هـ

الاجتماعيةالمشكلات-و

لإلسلفادور؟الرئيسيالمحصولما

؟والقراءةالكتابةيستطيعونالدي!إلسلفادورسكانمانسبة-

إلسلفادور؟فىالرئيسيةالتلاثةالأقاليمما-

اللاديخوسيون؟همم!

للإلسلفادور؟القوميةالرياضةما-

اسمها؟علىإلسلفادورحصلتكيف6

إلسلفادور؟فيطميعيموردأهمما7

وذوإقديمصناعىمركزسمتونوبورتإلسمير

شبهوتشملإنجلترا.فىتشيشايرشمالفيمحليحكم

وتضم.وميرسيدينهريمصبيبينوتقع،وايرلجزيرة

سكانهاعددويبيغ.نستونومدينة،إل!ميربورتمدينة

.للكيميائياتومصانعللزيتمصفاةإلسمير7ميناءوفي

تاريخمنذاقتصاديامركزابوصفهاأهميتهاتزدادبدأتوقد

ذلكوبعد.أم498عامفيللسفنمانشسترقناةافتتاح

الميناء.فىممتازةمرافقإنشاءتمالحدث

الموجهةالصواريخلتصنيعمعملنستونفيويوجد

المهمةالثانيةالصناعةالسمادصناعةوتعد.بالحاسوب

وتشتهر.فريفىالمقاطعةهذهبقيةأما.المقاطعةهذهفى

منكبيرةأعدادبوجودالمقاطعةهذهمناطقإحدى

وذلكوغيرهما،والإوزالبريالبطمثلالبحريةالطيور

قربدينهربجانبفيهامالحةمستنقعاتلوجود

.نستون

برينلافغربإلسميرجزيرةتقع.!جردرةإلسمير،

أكبربينالمساحةحيثمنالعاشرةالجزيرةوهي،الشمالية

ويبلغ2.أكم.23669مساحتهاتبلغحيث،العالمجزر

عدةفىمنتشرونوهمنعسمة،601سكانهاعدد

بينهاكنيديوقنالسميثمضيقيفصل.مستوطنات

جرينلاند.وبين

منجزءاوتؤلفإلسمير.شرقيالويلزأميرجبالوتقع

الغربي.الشمالفىالواقعةالكنديةالأراضي

عاموفى.بيريروبرتأم،998عاماكتشفهاوقد

ومن.بافينوليمالإنجليزيالملاحإليهاوصل،ام616

الجزيرةإلىوصلواقدالفايكنجمنقوميكونأنالمحتمل

.م009عام

وليم.،بافين،الشماليالقطبيالمحيطأيضا:انظر

ئر.طا،لأوكا:نظرا0لسللاأ

تمتد،شاسعةمساحةأدطايجبالتغطي.!جيال،ألطاي

وجمهوريةلمنغوليا،الغربيةالحدودعبرالغربيالشمالإلى

أقدمبينمنألطايجبالوتعد.السوفييتيةكازاخستان

الرصاصمنغنيةثرواتعلىوتحتويآسيا.فيالجبال

بعضوفىوالحديد.والنحاسوالفضةوالذهبوالتوتياء

هيفيهاقمةوأعلى.والغاباتالمراعيتنتشر،الجبالهذه

الأبيض.الجبلأوبيلوخا،
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ابىقميدانفيالرياضييندحولالاحتفالاتوتتصص.الراهيةالجميلةوالألوانالتألقلىغايةاحتفالالأوليميةالألعاببافتتاجالاحتفال

الاوليممية.المتحعلةوايقاد

الاوليمبيةالألعاب

العالمفىالرياضيةالمسابقاتأهمالأوليمبيةالألعاب

أجلمنالعالميينالرياضيينأفضلتجميععلىتعملالتي

يحظىآخررياضيحدثهناكوليس.الشريفالتنافس

ملاينبضعةالألعابيحضر.اهتماممنبهتحظىمابمثل

الملايين.مئاتالتلفازشاشاتعبرويشاهدها،الناسمن

والألعابالصيفيةالألعابمنالأوليمبيةالألعابتتألف

أما،رئيسيةمدينةفيالصيفيةالألعابوتقام.الشتوية

الألعابوكانت.شتويمنتجعفيفتقامالشتويةالألعاب

تقامأنعلىلسواتأرلغكلتقامالماضىفيالأوليمبية

عاممنوابتداء.العامنفسفيوالشتويةالصيفيةالألعاب

كلتقاموالشتويةالصيفيةالألعابأصبحت،أم499

،المثالسبيلفعلىبينهما.سنتينفاصلمع!شواتأربع

مأ499عامالنظامهذاوفقشتويةألعابأولأقيمت

والألعابم2002عامفيالتاليةالشتويةالألعابوستقام

.م0002عامفىالصيفية

بالمسابقاتبالحيويةالمفعمةالاحتفالاتوتمتزج

يحيطالإثارةمنخاصشعورلإيجادالمثيرةالرياضية

الخصوصوجهعلىالافتتاحمراسموتعتبربالأوليمبياد.

إحياءاليونانرياضيوأولآالملعبويدخل.للإعجابمثيرة

يليثم،اليونانفيأقيمتالتيالأصليةالألعابلذكرى

ألفبائيترتيبفيالأخرىالبلدانرياضييدخولذلك

البلدرياضيوويدخل،المضيفالبلدبلغةدولهملأسماء

أخيرا.المضيف

فيرفع،البطولةببدءبالإيذانالمضيفالبلدرئيسيقوم

تحيةالمدفعيةوتطلقالأبواقوتصدحالأوليمبيالعلم

.للسلامرمزاالهواءفيالحمائممئاتوتنطلق

إثارةالدقائقأكثرالأوليمبيةالشعلةإشعاللحظةوتعد

أوليمبياواديمنبالشعلةعداءانويأتي.الافتتاححفلفي

هذهفيالعدائينألافويشترك.القديمةالبطولةإقامةمكان

ويمثل.البطولةتاريخمنأسابيعأربعةقبلتبدأالتيالرحلة

والبلداليونانبينالواقعةوالبلداناليونانالعداءون

عبرالشعلةنقلفيوالسفنالطائراتوتشترك.المضيف

إلىالشعلةبحملالعدائينآخريقومثموالبحار،الجبال

الشعلةوتبقى،الأوليمبيةالشعلةوإشعالالملعبداحل

.المسابقاتنهايةحتىمشتعلة

السلاملتعزيزالحدشةالأوليمبيةالألعابتنظيمتم

شعارويمثل.الهواةالرياضيينقدراتوتنميةوالصداقة

قاراتتمثلمتداخلةحلقاتخمسالأوليمبيةالدورات

قارتيمنكلاوكذلكوأوروبا،وأسترالياوآسياإفريقيا

فهي،الحلقاتألوانأما.الجنوبيةوأمريكاالشماليةأمريكا
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أعلامشضمنوالأصفر.والأحمروالأخضروالأزرقالأسود

.الألوانهذهمنالأقلعلىواحذالوناالمشاركةالدول

وراءتكمنالتيالساميةالأهدافمنالرغموعلى

كثيراالدوراتهذهفإن،الأوليمبيةالدوراتانعقاد

منالعديداستغلتفقدونقد.خلافموضعماتكون

السياسى.الاحتجاجعنللتعبيرالالعابهذهالدول

عامالصيفيةالألعابدورةالمتحدةالولاياتفقاطعت

علىأمريكااحتجاجعنللتعبيرموسكو،فىام089

ماكانقاطع،أم489عاموفي.لأفغانستانالروساجتياح

أوروباشرقيبلدانمنوعددالسوفييتيبالاتحاديعرف

ضعفبدعوىأنجلوسلوسفيالصيفيةالألعابدورة

الأمنية.الترتيبات

السنة

م6918

م0091

4"!أم
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م1291

م1691

م0291

24!أم
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م3691
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م4491

م4891

م5291
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م6491

م6891

م7291

م7691

م0891

م8491

م8891

م2991

م4991
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م0002
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الأوليمبيةالدوراتانعقادمواقع

الشتويةتارالدوالصيفيةلدورات

تعقدلماليونانأثيسا،

تعقدلمفرنسا،باريس

تعقدلمأمريكا،لويسسانت

تعقدلمإنجلترا،لندن

تعقدلمالسويد،ستوكهلم

تعقدلمتعقدلم

تعقدلمبلجيكا،ألتويرب

فرنسا،شامونيفرنسا،باريس

سويسرا،موريسسانتهولندا،أمستردام

أمريكا،بلاسليكأمريكا،أنجلوسلوس

نياألما،بارتنكرتشن-غارمسكلياألما،برلين

تعقدلمتعقدلم

تعقدلمتعقدلم

سويسرا،موريسسانتإنجلترا،لندن

النرويجأوسلو،!نلندا،هلسنكي

ليايطا!،كورتينالياستراأ،ملبورن

مريكاأ،ليوفاسكواليايطا!،روما

لنمساا،سسبروك!نباأجا1،طوكيو

نسافر،بليموجرلمكسيكا،مكسيكوسيتى

بارلياا،لوروساليالماأ،نيحميو

لنمساا،سمبروك!اكند،لمونتريا

أمريكابلاسد،ليكالسوفييتيالاتحادموسكو،

يوغوسلافياييفو،سرامريكاأ،أنجلودىلوس

كمدا،ريلجاكالجنوبيةاكوريا،سيؤول

فرنسا،تفيللبرألياممباأ،لرشلونة

لنرويحا،مرليلها

مريكاأ،نتاتلاأ

لياستراأ،نىسيد

باناليانو،ناجا

أمريكا،ليكسولتمدينة

الصيفيةالألعاب

ملايينوتستقطب،أشهرمختلفةفيالصيفيةالألعابتقام

ألعابوتعد.للمنافسةعشرالستةالأيامخلالالمشاهدين

الألعابأكثرالقدمكرةومبارياتوالسباحةوالجمبازالقوى

واسعة.إعلاميةبتغطيةتحظىأنهاكما،للمشاهدينجذبا

شائعةكانتإذأإلاالصيفيةالدورةفياللعبةولاتعتمد

مختلفة.قاراتثلاثوفيبلدا،05عنيقللافيما

الرجالمنلكلالمنفصلةالمسابقاتذاتالرياضاتوتتضمن

وكرةالطائرةوالريشةالقوىوألعاببالقوسالرمايةوالنساء،

والهوكيوالمبارزةالهوائيةوالدراجاتوالزوارقالسلة

والغوصوالسباحةوالصيدوالتجديفوالجودووالجمباز

تشتركوقد.الطائرةوالكرةوالتنساليدوكرةالطاولةوتنس

أما.اليخوتسباقاتوفىالفروسيةفيالرجالمعالنساء

ورفعالقدموكرة(القاعدة)كرةالبيسبولوكرةالملاكمة

التيالخمالممية(،)الرياضةوالخماسيوالمصارعةالأثقال

والجريبالمسدسوالرمايةوالفروسيةالمبارزةمنتتكون

فقط.الرجالفيهايشتركمسابقاتفهي،والسباحة

لمراسمكبيرملعبإعدادالمضيفةالمدينةعلىيتعين

منالعديدويقيمالقدإ.وكرةالقوىوألعابوالاختتامالافتتاح

المتنوعة.الاوليمبيةبالألعابخاصةختاميةمبارياتالمضيفين

عاممنذالإغريقبلادفيالأوليمبيةالألعابأقيمت

فقدالحديثالعصرفيأما.م393عامحتى.مق776

،أم698عاممنذكبيربشكلالصيفيةالألعابتطورت

بلدا13يمثلونالذكورمنرياضيا285نحواششركعندما

الأوليمبيةالألعابتتوقفلم.الأولىالأوليمبيةالدورةفى

0491وعاميالأولىالعالميةالحربأثناءام619عامإلا

فيشترك،الآنأما.الثانيةالعالميةالحربخلالأم449و

الصيفيةالألعابفيالجنسينكلامنالرياضيينآلاف

بلدا.061أكثرمنإلىالمشاركةالبلدانعددويصل

الشتويةالألعاب

فيأم429عاممنذبدأتالتيالشتويةالألعابتقام

إذاإلااللعبةولاتعتمديوما،61وتستمرفبرايرأويناير

وهأك.قارتينوفىالأقلعلىبلدا25فىشائعةكانت

(.الثنائية)الرياضةالثنائي:هىمعتمدةشتويةألعابسبع

والتزلجوالصيد(الطويلةتزلإلمسافاتمنمكون)وهو

والتزدجواللوجالجليدوهوكيالدحروجةعلىوالتزلج

الثلجبسياراتالتزلجلعبتيمنكلوتقتصر.السريع

الأخرىالألعابأما.فقطالرجالعلىالجليدوهوكي

أكثرويشتركوالنساء.للرجالمنفصلةمسابقاتفتتضمن

الشتويةالألعابفيامرأة275بينهمرياضي1)002من

بلدا.06ويمثلون



الأوليمبيةالألعاب542

أم899لعامالشتويةالأوليمبيةالألعابنتائج

بالميدالاتالفائزةالدول

لمجموعابرونزيةفضيةذهبيةلبلدا

862!1-2-يىألما

0101552يعالرر

66381رومحيا

65451كدا

63431المتحدةالود!يات

54211هولدا

51401أجابالىا

71!35أصمساا

312يةلحوايا!صر

26201لياإيصاأ

24621فسلمدا

223سويسرا

215لمرلسا

11تشي!صيا

للعارياأ

62اص!!ا

21-اعسويدا

أ-اسدمماركا

أ-أوكرايا

2-اجيضاءاروصيا

2--!صازاحستان

أ--أممتراليا

\--بلحي!صا

أ-!الريصاأ

تجري،مفتوحملعبإعدادالمضيفةالمدينةعلىويتعين

يتطلبكما.السريعالتزأجوسباقاتالافتتاحمراسمفيه

الجليد.وهوكيالتزلجلألعابمغلقتوفيرملعبالأمر

فيالتزلجممراتبإنشاءمتخصصونعمالويقوم

كما،المتعرجالتزلبرالتزلجمسباقكراتوكذلكالريف

وتجتذبأطقفز.منصتينتوفرأنالمضيفةالمدينةعلىيجب

المشاهدين.منكبيراعدداالخصوصوجهعلىاللعبةتلك

الدوليةالأوليمبيةاللجنة

عنالمسؤولةالجهةأسدوليةاالأوليمبيةاللجنةتعتبر

المدرجةالألعاباعلىالموافقةومهمتها.الأوليمبيةالألعاب

ستقبلاللجنةتقومكماالأوليمبياد،جدولداخ!!

وهي،المضيفةالمدنباختيارالبطولةتاريخمنسعنوات

الشتويةللألعابوأخرى،الصيفيةللألعابواحدة؟اثنتان

وأالمدنرؤساءيقدمهاعروضاالاختيارعمليةوتتضمن

أجطولة.ااستضافةفيالراغبونالعمد

المضيفللبلدالمحليةالمنظمةاللجنةمنكلوتعمل

أطجنةامع،أوأجمبيةلعبةلكلالممسؤوأسةأ!دوليةاواللجنة

المدينةوتقرر.الألعابترتيبع!ى،أصدوليةاالأوليمبية

تقومكما.الألعابفيالداخلةالرياضاتعددالمضيفة

بتخططالأوليمبيةالعالميةالألعابواتحاداتأ!ضيفةاالمدينة

اللاعبينلعددالأعلىالحدوتحديد،أحبة!!!فيالمسابقات

وتقوم.المسابقاتوبرنامجعالألعابابدخولأ!ماالمسموح

.الحكاموتعيينالمسابقاتبإدارةللرياضةالعالميةالمنظمات

الدوأجةالأوليمبيةاللجنةفيالعاملونالأعضاءويقوم

واحدممثلاختياريتمأنفيمكنالجدد،الأعضاءبانتخاب

البلدانأنإلا،وطنيةأوليمبيةلجنةتمتلكالتىأسلدانامن

التيهيغيرهادونالأوليمبيةالألعابامشضافتأضيا

شروطتحددقوانينولاتوجد،ممثلانلهاي!صنأنيم!ش

وذلكمتغيرااللجنةحجميكون،أسذأسكنتيجةر.الانضمام

انتخابشمحيثالأعضاء،أحدتقاعدأروفاةبسب!

39ام889عاماللجنةأعضاءعددشانشجدد.أعصاء

اللجنةفيينتخبونالأصلفيالأعضاء!انوعضوا،

عضوأيفإن،الانأما.الحياةمدىالدوليةالأوليمبية

سنفىيتقاعدأنعليهيتعينأم،659عامبعدمنتخب

قبلمنالتصويتبشأنتعليماتأيةاللجنةولاتقبل76.

أفراد.أوجماعةأوحكومةأية

تحتمكماسنويا،الدوليةالأوأيمبيةاللجنةتجتبم

الفترةوفى.الشتويةوالألعابأ!سيفجةااال!أعا!اخلال

أموربإدارةالتنفيذيةاللجنةتقوم،احتماعين!طب!!أ!اقعةا

أعضاءوسبعةنوابوثلاثةاشئيسصتتت!صناكتيأطجنةا

هؤلاءبانتخاباللجنةوتقوم.مشواتأرلغغضوشدهممدة

ثمانىلمدةالرئيسوينتخباعضائها.بينمنا!سمؤولين

منفترةلأيانتخابهإعادةذلكبعدويمكن،سنوات

.الفترات

الأوليمبيةالمسابقات

لرياضييهاموحدزيبتجهيزوطنيةلجنةكلتقوم

لجنةكلتقومكمافيها.وينافسون،للألعابيتهجأونالذين

الألعابمكانإلىفريقهالأعضاءأضقلاوسائلبتوفير

بتوفيرالسكنفيقوم،المضيفالبلدأما.للدهمإلىوعودتهم

أي!عب!ت.أ!عاموا

لجنةالأوليمبيادفىمشتركبلدأحصل.الرياضييناختيار

فيالمشتركيناللاعبيناختيارواجبهاوطنيةأوليمبية

المتطلباتعليهمتنطبقالمشاركينأنمنوالتأكد،الألعاب

الرياضية.للألعابالدولىالاتحادومتطلباتالأوليمبية

فيمعينلبلدالممثلاللاعبيكونأنيجب

عامحلولوحتىالبلد.ذلكمواطنيبينمنالأوليمبياد

لهميسمحالذينهموحدهمالهواةكان،أم889

صارالمحترفينفإن،الآنأما.الألعابفيبالاشتراك



ينالأدعلىالعزمعقدوقدىالمتحدالفريقأعضاءأحدشيربوفيتالى

منالمتنافسينبينمنهورالحصانعلىالألعابفيالذهبيةالميدالية

اللعبة.هذهفيالرجال

الذهبيةالميداليةعلىالحائزون

منهمالأوليمبيةالألعابفي

ومارك(،)أعلىموراليسبابلو

برييتيكاوحنفر،يسار()لنزي

يمتلونالثلاثةوكان)أسفل(.

موراليسففاز.المتحدةالولايات

الفراشةسباحةمترالمائةفي

الغطسفيلنزيوفاز،للىجال

وفازتاللرجال(اللوحمن

في،التنسلعبةفىكابرييتى

النساء.فردي

543الأوليمبيةالألعاب

الأوليمبيةالألعابنجومبنمنكانوا!لفحمار،ا!ليدانمنافسات

.المتحدةالولاياتمن)أعلاه(لويسكارلأم299لسنةالصيفية

فريقضم!كانأنهكماللرجالالطويلالقفزفيلويصفازوقد

الولاياتفريقفازوقدمتر.للأربعمائةالمبادلةفيالمتحدةالولايات

الصورةوفي.الدهبيةلالميداليةمتر0061لمسافةللمبادلةالمتحدة

السباقأثناءواطصكوينسيم!العصاجوسمونمايكلشسلم،أدلاه

المتحدةالولاياتفريقىكلاحققوقدأمتر.0،6لمسالةالمهائي

المباراتين.هاتينفيوعالمياأوليمبياقيامميارقما



الأولممبيةالألعاب544

يدالدهبيةلالميداليةفارالأمريكيهالمتحدةالولاياتمنسميثجون

أحاريعلىتعل!وقد.الحرةللمصارعةأقلأوكجم26ورن

المباراةفىوذا!كإيرانمروهوالأسود،الزييلبصالذيمحمدياد

المهائية.

وكرةالقدموكرةالجليدهوكيفيالاشتراكبإمكانهم

الأوليمبيةاللجنةصوتت،أم749عاموفي.المضرب

مبالغلدفعالوطنيةالأوليمبيةللجانللسماحالدولية

اطدورة.لممابقةمحددةغيرتدريبفترةخلالللرياضيين

راتبهمايعادلإلىبالإضافة،مصاريفهالرياضىشلقىفقد

فياللاعبونوشأهل.الأصلىعملهفيعليهيحصلالذي

فىأفضلترتيباتإلىالوصولأوبالفوزالبلدانمعظم

فيالمشاركةوتكونالاختيار،محاولاتتدعىمسابقات

.الدعوةطريقعنالمحاولاتهذهمعظم

فيبلد،لكليمكن.الأوليمبيةالألعابفيالاشتراك

كلفيلاعبينبثلاثةيعتشركأن،الاوليمبيةالألعابأغلب

جماعية.مسابقةكلفيواحدوبفريق،فرديةمسابقة

والصيدالقوىوألعابالرمايةوهي،ألعابخمسوهناك

حدايحققواأنلاعبيهامنتتطلببمايلأثقالورفعوالسباحة

فيلاعبمنبأكثربلدهمماشاركإذاالأداء،منأدنى

اللعبة.مسابقاتإحدى

ألعابمنلعبةكلفيفقطفريقاعشراثنايشارك

فريقا.16تشملالتيالقدمكرةعدافيما،للرجالالفرق

منلعبةكلفييشاركأنفريقا18منأكثرولايستطع

.والرجالالنساءمنكلفيهايتنافسالتيالفرقألعاب

النساء.منالأقلعلىالفرقهذهمنستةتكونأنويجب

الأوليمبيادفيللاشترأكالمتقدمةالدولعددكانوإذا

وتعدالأوليمبيادتسبقتصفياتتجري،الأعلىالحديفوق

لعبة.كلعلىالمشرفةاللجنةمسؤوليةمنالتصفياتهذه

فيمختلفةأشكالآالتحكيميأخذ.التحكيم

رياضيينثمانيةأسرعيتأهلفمثلا،،الأوليمبيةالمسابقات

وألعابالسباحةمسابقاتمعظمفيالنهائياتلخو!ه!

علىوالتزلجالغوصفىالميدالياتوتمنح.القوى

.الحكاميمنحهاالتيالنقاطأساسعلىوالجمبازالدحروجة

بعدديقومفريقأولاعبكلفإناللوج،مسابقاتفيأما

الأقل.الوقتأساسعلىالفوزويكون،المحاولاتمن

ويعتمدالتزلإلسريعللاعبيالسباقزمنويحسب

المصارعةفىأما.الدقةعلىوالصيدالرمايةفيالترتيب

إحدىفييخسرأنإلىالمنافسةفييستمرفاللاعب

.المباريات

كلفيالأوائلالثلاثةالفائزونيتلقى.الميداليات

فإنهملهمالتالونالخمسةأما.وشهاداتميدالياتمسابقة

الأولالمركزينميداليتاوتكون.الشهاداتغيريتلقونلا

الأولالمركزميداليةأنغير،الفضةمنمصنوعتينوالثاني

فتكونالثالثالفائزميداليةأما.بالذهبمطليةتكون

.ميدالياتعلىالفائزالفريقأعضاءكلويحصل.برونزية

فييشتركونالذيناللاعبونيحصل،الفرقألعابوفي

تصميمويتغير.ميدالياتعلىفقطالنهائيةالمباراة

تقريباحالتةعلىيبقىأنهإلا،شتويةدورةلكلالميداليات

الصيفية.الألعابفى

بعديجرى،رائعاحتفالفيميدالياتهماغائزونايتلقى

ترفععندماصمتفيالمتسابقونيقفحيث،المسابقة

،الميدالياتكليحرزواحدبلديوجدولا.دولهمأعلام

والفضيةالذهبيةالميدالياتعددالإعلاموسائلوترصد

بلد.كلعليهاحصلالتىوالبرونزية

تاريخيةنبذة

فىمهمدورللرياضيينكان.القديمةالألعاب

اعتقدحيث،القديمةالإغريقلبلادالدينيةالاحتفالات

وكان.الموتىأرواحتسرالمسابقاتهذهمثلأنالناس

التيالدينيةالاحتفالاتفيالمزعومةالالهةتمجيديجري

.سنواتأربعكلمرةالإغريقيةوالقبائلالمدنفيتجري

الخامسالقرنقبلبدأتالاحتفالاتهذهأنويعتقد

الميلاد.عشرقبل

أول.م،ق776عامفيالأوليمبيالملعبسباقويعد

فىأوليمبياواديفييقعالملعبهذاوكان،مسجللممباق

نحويستوعبالاوليمبىالملعبهذاوكان.اليونانغربي

فيالمشاركةكانت،لمشواتولعدةمشاهد.04؟...
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سطأسا-:ر

متوسطحفيفورد

المتوسطورد

الثقجلخفيصورن

التقيلورلى

التقيلثقيلورلى

المسابقة

:لرجالا

متعرخفرديكياك

درديم005كياك

روجيم005كياك

فرديأم...كياك

روحيأم...كياك

رباعيأم...كياك

متعرحمزدوحكو

متعرخكمو

!رديم005كنو

روحيم005كو

فرديأم...كنو

روحىأم...كنو

---بالسهمالرماية

--الفائز

هيويقحسق

كوكيوجكيم

الريشةتنس

الفائز-

لارصينهويرإريك-لول

هاي!سولاع

سو،حيا،مي!صاي

حو،حى

كيمحل،

الملاكمة

ئزلفاا

بمروفداليل

روميروميكرو

كوفاكصا!شيفى

كامسنجسملك

سلطانىحس!!

في!هكتور

ريدأوليج

ريدديعيد

هيرلانديزأريال

جيروففاسيلى

سافودفيلكس

كلتمنمكوفلاديمير

البلد

المتحدةالولايات

الجنوبيةكوريا

المتحدةالولايات

الحوليةكوريا

البلد

كرممالدا

بيةلجواياكور

نيسياولدإ

لصينا

بيةلجمواياكور

البلد

للغاريا

كوبا

المجر

يلاندتا

ئرلجزاا

كولا

رومميا

لولاياتا

لمتحدةا

كوبا

خستانزاكا

كوبا

لياوكراأ

والكياكالكنولزوارقيف

الفائز

فيكسوليفرأ

روسىطوليوأ

تشهعو،للوم

هولماننت

سكارلا،روسى

زابل،رالمجكوشر،هوفماد،

فورخ،يسودأد

مارتيكالىميشال

دكتورمارتد

كولونكس،هور!ات

دكتورمارتن

كيرتشساحدبمتر،

نياألما

ليايطهاإ

نياألما

الرويح

إيطاليا

نياألما

فرنسا

سلوفاكيا

تمتحيكيا

المحر

تشيكيا

نياألما
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النساء:

متعر!كياك

فرديم005كياك

زوجمطم5""كياك

رباممطم05"كياك

المسابقة

:للرجاا

طرقسباق

سريعسباقام...

زم!يسباقام.."

فرديةمتابعةم004"

)فرق(متالعةم004"

رممىطرقسباق

لقاطسباقكم05

الضاحيةسباق

النساء:

طرقسباق

سريعساقام...

فرديةمتابعةم0004

نقاطسباق

زمنيطرقسباق

الضاحيةسباق

المسابقة

فرديالثلاثةالأيامسباق

فرقالثلاثةالأيامسباق

فرديدريساج

فرقيساخ!در

فرديالوثب

فرقالوثب

المسابقة

()رجالبالمغولالمباررة

)نساء(بالمغولالمبارزة

()رحالبالشيشالمبارزة

)نساء(بالشيشالمبارزة

الضالعبالسيفالمبارزة

:الفرقمنافسات

المسابقة

()رجالبالمغولالمبارزة

)نساء(لالمغولالمبارزة

هيلجيرتوفانكاستبا

كوبادريتا

جمارسون،أندرسون

سك،فيشر،موك،يتشتوبور

جاترالدا

ئز-لفاا

ريتشاردباسكال

فيدلرحينز

روسوفلوريا

كوليسلىأندريه

تيومورو،،مونيأرمنو،،بلكا

إنديرينميجيل

مارتنيلوسيلفيو

لرنتجنزجانبارت

تشيكيا

المجر

السويد

نياألما

يسراسو

نيالماأ

نسافر

ليايطاإ

نسافر

نياسباأ

ليايطاإ

هولندا

فرنسالونجوجينى

فرنسابلاجفيلسيا

إيطاليالليوتيأناتوليا

فرنسالانسينناثيل

روسيازاليروفازلفيا

لياي!هاإبيزوولابا

لفروسية-ا

لبلدائزلفاا

نيوزيلنداتيتبلايث

مشرالياأرولتود،هوي،دوتونسكيفر،

ألمانيافيرثإزابيل

ألمانيالالكنهول،شيدتثيودورسكو،،فيرث

ألمانياكيرتشوفأورليخ

لياألمابيربوم،سلوتاك،ناليرجكيرتشو!،

رزةلمباا

لبلدائزلفاا

ليايطاإبوتشينيندروليساأ

نيارومايادباليورا

روسياليكتوفألكسندر

فرنسافليسيلليورا

روسيايوزدنيكوفستانسلاف

الفائز

روسيا

ليايطاإ

()رجالبالشيشالممارزة

)نساء(بالشيشالمبارزة

()رجالالضالعبالسيفالمبارزة

الجمباز

الفائزالمسابقة

:الرجال

شوعزياوليالأجضةجميع

نيموفأليكسيالقفزحصانجهاز

دونغاليالحلقحصانجهار

فيكرأندرياسالقفلةجهاز

لتماربوفرستامالمتوازيجهاز

تشتشييوريالحلقةجهاز

ملساليديمي!أونيصالأرضيةالحركات

الفرق

النساء:

لأحضةاجميع

التوارنعارضةجهار

بودكوبيماليليا

ميلرشسانون

إيطاليا

فرنسا

روسيا

الارتفاعامحتلصمتوازيجهاز

القفزحصانجهاز

الأرضيةالحركات

الإيقاعيةالتمرينات

الفرق

خوركيناسفتلانات

منارأسيمونا

كوبيفابودليليا

نسكيايصربرياإكتيرينا

الصين

روسيا

يسراسو

نيالماأ

نياكراوأ

ليايطاإ

نادليوا

سيارو

نياوكرأأ

ياتلالوا

لمتحدةا

روسيا

نياروما

نيااكروأ

نيااكروأ

لياسباأ

رجةلدا

:للرجاا

كجم06

كجم56

كجم17

كجم87

كجم68

كحم59

منهأكثر

النساء:

كجم48

كجم52

كجم56

كجم61

كجم66

كجم72

من2أكمر

فأقل

فأقل

فأقل

فأقل

فأقل

فأقل

كحم9

فأقل

فأقل

فأقل

فأقل

فأقل

فأقل

كجم7

لفرديبائزلفاا

باريج!لكمسدرأ

لجودوا

ئزلفاا

نموراهيروادتا

كيلملاظوودأ

موراكالاكنزو

راسبوجميل

يونجكيجون

نامشيولاباول

دوليهديفيد

هيصنكيا

كليرريستوماري

حولزاليزدريليس

إيموتويوكو

صنمنتشاو

فيربروكأتلا

فمئصن

الحديثالخماسي

باناليا

نياألما

باناليا

فرنسا

الجنوبيةكوريا

بولندأ

فرنسا

الشماليةكوريا

فرنسا

كوبا

بانأليا

الجموبيةكوريا

بلجيكا

لصينا

الفائزالفريق

كازأحستان
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التجديف

البلدالفائزالمسابقة

:للرجاا

سويسراإرمرريومسفرد!!حدا

ليايطاإحنيللاأز!تيادشامحدا

سويسراحليرحلير،حفيصوزن!حدا!اد

!كس،هنردكيسر،موحهعيرحثيروورلىرلاعي

أررمماركافيدرسر،ألمحسيما!

هاحيك،،شتابمجاديفأربعة

ليالماأدل!ر،فولكيرت

إبحلتراسست،ردحريىموحهغيرروحي

ات!الياماكىحرير،توم!صمص!،حر،موجهغيرر،عي

اصداهه،سارتما!،رزضموحهتمالي

يردلمحار،مصدق،تمرسا

ستيس،دشا،يمرلمحلرا!90

تد،ل!سررا

:ءلنساا

ال!يصاءرزسياتولميتت!حودوأكتيريامنفردمحدا!ص

كداهيدل،ماكإتمحداشان

رومانياماكوديتمق،سوسي!صاحثيرووزن!حداماد

ألمايارتتاو،!ورحرر،محاديورأركعة

لم!حص،7زلور

اجاأ!زاسلوترستل،موحهعيرروجى

كالحتمتسو،كوتشيا،،،تاسيموحهتماي

،دس!ص!،أ!يااضيسو،أو،برتة

2!ماس.\حس!صاحرحاهـ،أ

يةلرماا

لبلدائزلفاابقةالمسا

:للرجاا

فخ

مردوحفع

)!كيت(شحاريةأهدا!

الحرالمسدس

احسريعاالمسدس

ا!وائياالمسدس

القصيرةالبنددية

اغصيرةاالدقة

أوصاعتلاتة

الهوائيةالدقية

متحركة!هداأ

:لنساءا

مزدوخفح

الهوائيةالبدقية

ا!صيرةاالدقية

أوصاعتا،تة

الرياضياسمدل!ا

ا!وائياإطسدس

دابمولدمايكل

ماركلط!را

كال!صيوإ

كوكورلىلوريس

سحتسمالىرالرو

دوناديروليرتو

كليركريستياد

أماتلييرحالى

سكو!ردحاأرتي!

اصجياج

يورماتاريا

يمو!يصإلدرااس!صساأ

ديوهوغلي

كلوتشنيفاليجاأو

لياستراأ

اجاستراأ

اجايطاإ

روسيا

سيالماأ

يىي!هاإ

لالاأ

لسافر

روسيا

لصيرا

المتحدةالود!يات

بولمدا

يوعوملا!يا

الصين

سيارر

المسابقة

والغطسالسباحة

لبلداالفائز

:للرجاا

حرةم05

حرةأم..

حرةأم005

ظليرم001

ثلو!أل!صسدر

لولوثأل!سسندر

لودرداليولى

أ!درداليولى

كريىكيرير

روسحرو

حوزترسدادد!ء002

صدرم001

صدرم002

فرايتمةم001

لرالتمةم002

محتلطم002

مختلطم004

ممحتلط004

تتاسع

تتالر

تتالر

العطس!من

المتحركةاللوحة

النساء:

حرةم05

حرةأم..

حرةم002

حرةم004

حرةم008

مظ!ر002

صدرأم..

صدرم002

ضاشمةم001

شةفيام002

محتلطم002

!حتلطم004

يروصسيرددض

ر:رسا!ررت

سالكراتوفديس

لالكراتوفديسى

تش!!أتيل!

دولارتوم

،ل!!،روس

هوأ!،سولىهدر

يمز،د،وأصسربأ

حعولي!-هـ،شما

،لهحو!،!.ير

يؤشد،ي!-رشما

تيرشرد!يتري

نيريوع

دايك!شانامي

حسجيلي

ل!ياكلود

سحيثميتت!ميل

تسعورد!سيت

حيرريحلأكريستيما

هايزلي

هايمزلي

دايكر"ضادآمي

أوليلسورالى

سميثميتشيل

سميتميتشيل

روسيا

مميارو

يلئداليور

يلمدانيور

لياستراأ

ياتلاا!ا

لمتحدةا

ياتلالوا

لمتحدةا

للحيكا

بررا

سياور

ومميار

لمجرا

ياتلولاا

لمتحدةا

ياتا!لاا

المتحدة

ياتلولاا

لمتحدةا

ياتلالوا

لمتحدةا

روسيا

لصينا

ياتلول!ا

لمتحدةا

الص!ت

يكاركوستا

لدايرأ

ياتلولاا

لمتحدةا

ياتلالوا

لمتحدةا

المجر3

إلمريقيا3حوب

إفريقياأحوب

الولايات

المتحدة

أستراليا

أيرلندا

أيرلدا

لوق!تاتا

48

47

47

46

54

585

52

56

95

34

154

148

248

58

27

25

!ه

93

أ

3

أ*

أ*

*3

*3

*2
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ممختلط004

تتابع

تالعحرةم004

تتالغحرةم008

متزامنةسباحة

المنصةم!الغطس

منالغطص

المتحركةاللوحة

أ،ليحمي3*ر

،بيرد،دبوتسفور

دايكن،فانمارتينو،

فوكس،،تومبسون

رتينوما،كوبجا

ورميناتا،كسونجا

ثومبسونستشر،تيو

منجريافو

منحزيافو

ياتلولا

لمتحدة

ياتلولا

لمتحدة

ياتلولا

لمتحدة

88

92

87

المتحدةلولايات

لصين

لصين

31

9ء

*3

المسابقة

()رجالفردي

نساء()فردي

()رجالروجى

نساء()زوجي

المسابقة

()رجالفردي

()نساءفردي

()رجالزوحى

()نساءزوجى

المسابقة

:للرجاا

م001

م02"

أم005

"هم".

أم000.0

حواحزم011

حواجزم004

ولةالطاتنس

لفائزا

جولياجليو

يابنجدج

ليو،كونج

كياودنج،

التنس-

الفائز

أجاسيألدريه

ديمنبورتلندسى

وودفورد،بردجوود

يزندفيرنا،يزندفيرنا

نالميدورالمضماا

لبلدائزلفاا

بيلىدونوفاد

جونسونمايكل

جونسونمايكل

رودالفمجورن

مرسلينورالدين

بونيمجافنيويمت

جبرسيلاسيهيلا

جولسونآلاد

أدكحزديريك

كندا

ياتلولاا

لمتحدةا

ياتلولاا

المتحدة

ويجلنرا

ئرلحزاا

بوروندي

ثيوبياإ

ياتلولاا

لمتحدةا

ياتلولاا

لمتحدةا

البلد

الصين

الصين

الصين

الصين

البلد

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

أستراليا

المتحدةالولايات

المسافةأوالز!ن

سدتح

849

1132-

-9434

14258

33578

"69713

734027

5912

4754

كيترحوزيصموانعم0003

ثجوي!جوزيهالماراثون

إسماي،جلرت،تتابعم"04

،بيليسيرين

،هارسون،سميثتتابغأم006

ميبانكميلز،

71208كينيا

36212-إفريقياحنوب

673!كندا

ياتلولاا

المتحدة

91255

مشيكم02

مشيكم05

العاليالوث!

الطهويلالوت!

الثلاثيالوثب

لةلزاا

لقرصا

الرم

الحديديةالكرة

)الجلة(

الم!رقة

الشماري

النساء:

متر01"

متر008

0015!تر

متر0005

امتر.""،0

حواحزم001

حواجزم004

تتالغم004

تتابعأم006

مشيأكم.

العاليالوثب

الطهويلالوثب

الثلاثيالوت!

القرص

الرمح

الحديديةالكرة

)الجلة(

الماراثود

السباممط

أولي!حي3*ر

المسابقة

)رحالالشاطئ

)نساء(الشاطئ

()رجالالفرق

)سساء(الفرق

بيريزجيفرسون

كرورينوسكيرولرت

أوسقتشارلز

لويصكارل

هاريسونكني

جالفونحان

ريدللارس

رلزينيحان

بارنزرالدي

كصبلازس

أولريندان

ديفررجيل

بيريكحوريه-ماري

ليريكخوزيه-ماري

ماستركوفاسفتلانا

ماستركوفاسفتلانا

حزياوانج

ربيريوفيرلاندا

إنجكوستليدميلا

هيمنجزديون

حيز،ديفرز،

ميلر،تورنس

مالوين،امشيفنر،

مايلز،جراهام

نيسكوليفيايلينا

دينوفاكومشاستفكا

جنواأتشوما

كرافتسنيساأ

وايلداإلك

رانتانينهلي

كيوصرنسأستريد

روبافطومة

شعاعغادة

رودللإكوأا

لولمدا

ياتلولاا

المتحدة

ياتلولاا

لمتحدةا

ياتلولاا

المتحدة

فرنسا

نياألما

تشيكيا

الولايات

المتحدة

لمجرا

لولاياتا

المتحدة

ياتلولاا

المتحدة

فرلسا

فرنسا

رو!ميا

رو!سيا

لصيرا
لبرتعالا

لسويدا

يكاماجا

ياتلولاا

المتحدة

المتحدالفريق

سيارو

ياربلغا

يانيجير

ليااوكرأ

نيالماأ

فنلندا

نيالماأ

بياثيوإ

سوريا

الطائرةالكرة

الفائز

ستيفس،كيرلي

يرزبا،سيلفا

7"012ء

03433

مبر،2

م)8

م/5

م/96

م)88

81،

نقطة8،8

2212

4825*

15773

83-4

145!88

163031

1258

5282

ء941

11032

-9414

م50،2

م12/7

33/ءأم

م66،96

م49،67

م56/02

نقطة078،6

البلد

المتحدةالولايات

البرازيل

هولندا

كوبا
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3------رجةلدا

فأقلكجم52

فأقلكجم56

فأقلكجم06

فأقلكجم68

فأقلكجم75

فأقلكجم83

فأق!طكحم09

فأقلكجمأ..

فأقلكجمأ01

فأكثرأكحم01

-ا!نقارفع

لفائزا

متلوحليل

نمحمتشغتانج

سليمانوحلولعيم

رحاجرهان

لارا،دلو

ديماسلايروس

بترو!أليكسل

شفيلىكاحياكاحي

تيمازوفتيمور

تشمركنألدري

البلد

تركيا

الصين

تركيا

الصير

كو،

اليو،ر

روسيا

ليونارا

نياوكراأ

روسيا

لوزنا

كحم782لم5

كحم5703

كح!533

كحم5753

كح!5،763

كم5،293

كجم5،204

كحم024

كحم034

كحم754؟5

رعةلمصاا

ئزلفاالوزنا

الحرةالمصارعة

أيلكيمفأقلكجم48

يوردالودصفالتيرفأقلكجم52

كروسكدالفأقلكحم57

برالدزتوم!أقلكحم62

بوحييفلاديمفأقلكحم68

سيتييفبوفيسافأقلكحم74

ماجومدو!خادشمرادفأقلكحم82

خادمر!وللأقلكجم09

أنجلكيرتفأقلكجم001

دميرمحمودكجمأ00سأكثر

الرومانية-اليونانيةالمصارعة

رجةلدا

قل!أكحم84

!أقلكحم52

فأقلكجم56

فأقلكحم62

فأقلكجم68

فأقلكجم74

فأقلكجم82

لأقلكحم09

!أقلكجم001

مأقلكحم013

رجةلدا

مفتوخ

لليررا

المحفرد

النجم

والتورناد

لفائزا

هوكولىسم

نزاريانأرس

ميلنتشنكويوري

زوادسكيولدزميرر

ولنىردريسرا

أروكيفلرتو

يرليكياحمرة

أوليكفيتشسسلاف

رونسكيأندرزيج

كيرليرألكسمدر

اليخوتلباق

الفائز

شيدتروبرت

شومان،حيكل،فلاخ

فيريرا،يلحرا

بالستر،ليون

ليةاصتمااكوريا

رياطعا

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

رومميا

روسيا

روسيا

يرانإ

المتحدةالولايات

تركيا

البلد

لحنوبيةاكوريا

أرمينيا

حستانزاكا

بولندا

بولندا

لاكو

كياتر

نياوكراأ

بولدا

رومميا

يلزلبراا

نيالماأ

زيلالبرا

نياسباأ

:لرجا

بولنداكزنروتمقميتسوزلفملديا

اليونانكاكلامالكيسديكولاسالمسترال

نياوكراأينكوتفاما،سلافتشبرا074

:نساء

الدمماركروجكريستيرورو،أ

كونجهوعشانلايفياهسترال

أسبانياددرسن،رابل074

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

القوىألعاب:مثلالمحتلعةالأوليمبيةالألعا!صمقالاتالموسوعةفى

والسباحة.والجمبازالجليدعلىوالتزلج

التالية:المقالاتأيضا:الطر

ديدريكسونبيب،زهارياسأوليمبيا

دالي،طومبسونلأواجصيادا

لعلماحسي،وسأ

لحصارا

الموضوعصرعنا

الصيفيةالألعاب-أ

الشتويةالألعاب-2

الدوليةالأوليمبيةاللجنة-3

الأوليميةالمسابقات-4

الرياضييناحتيار-أ

الأوليمبيةالألعال!فيالاشتراك!

التحكيم-ج

الميداليات-د

تاريخيةنبذة-5

ما499لعامالشويةالأوليمبيةالألعابنتائج-6

مأ699لعامالصيفيةالأوليمبيةالألعابنتابج-7

برنامبدريبالخاصةالأوليمبيةالألعاب

المعاقين.والبالغينللأطفالالعاممدارعلىرياضيةومنافسة

الألعابنمطعلىرياضيةأحداثاالبرنامجهذايقدم

الألعابفيدولةاء.منأكثروتشترك.الأوليمبية

الخاصة.الأوليمبية

والمنافسةللتدريبفرصالخاصةالأوليمبيةالألعاب

والبولينجالقوىوألعابالسلةكرةمثلرياضيةألعابفي

والجمبازاليدوكرةوالدراجاتالكنوبزوارقوالتجديف

والتزلجالأثقالورفعالجليدعلىوالتزلجالخيلوركوب

وتنسوالسباحةالخفيفةوالكرةالقدموكرةالمزلاجعلى

ويتسابق.الطائرةوالكرةالمضربوكرةالطاولة

أعمارهموفقمختلفةمحستوياتفيالمشتركون

لهمتقدمهابرامجفيالرياضيونويتدرب.وقدراتهم

مجتمعاتهم.أومدارسهم



553للمعوهنالأوليمبدةشبهالألعاب

الألعابتضمعامير.كلتعقدالخاصةالدوليةالأوليمبيةالألعاب

.الصورةفىالقوىألعابالصيفية

الأوليمبيةللألعابدوراتتقام،الدولبعضوفى

الأوليمبيةالألعابتتكون.عامينكلأوعامكلالخاصة

تجرىشتويةوأخرىصيفيةألعابمنالخاصةالدولية

عامالخاصةالأوليمبيةالألعاببدأت.عامينكلبالتبادل

ومركزها،الابنكنيديجوزيفمؤسسةبدأتها،ام689

سى.ديواشنطنفي

المنافعساتمنسدسدةالأمريكيةالدولألعاب

لتكون،الأوليمبيةالألعابغرأرعلىطورت،الرياضية

منوتتاثف،للرياضةالأمريكيةالجامعةمنظمةرعايةتحت

تقام،العادةوفى.الغربيالكرةنصفمندولة38

سنوأت.أربعكلالألعاب

العالميةالحرببعدالأمريكيةالجامعةألعابافتتحت

الأمريكية،للجامعةالرياضىالمؤتمررعايةتحت،الثانية

أقيمتوقد.الأمريكتيندولبينالنواياحسنلتعزيزوذلك

بالأرجنتينايريسبوينسفيالانحتىالألعاب

سانوفيام(،719)بكولومبياكاليوفيام(،)519

بفنزويلاكاراكاسوفيأم(،)979ببورتوريكوخوان

المتحدةبالولاياتإنديانابولسوفيام(،)839

الأرجنتينوفيام(،199)بكوباهافاناوفىأم(،)879

.أم599

الأوليمبية.الألعابأيضا:انظر

تلعبمنظمةرياضيةأنشطةضيةا!بالألعاب

يلعبهاأنيمكنالرياضاتومعظم.فرقتؤديهاأو،فردية

الرجالمنكثيرويشارك.والبناتوالأولادوالنساءالرجال

وحبالشخصيةالمتعةلتحقيقكهواةالرياضيةالألعابفي

للتمرين.صحيكأسلوب،المنافسة

العالمفىللناسالتسليةالرياضيةالألعابتحقق

فيالرياضيةالأحداثالغفيرةالجموعوتشهد،بألصره

الرياضاتمشجعيمنالملايينيتابعكذلك،الملاعب

المباشرالبثإلىالاستماعطريقعنوأبطالهمفرقهم

الرياضيةالمنافساتمشاهدةأوالإذاعةخلالمنللألعاب

التلفاز.في

أكبرثانيللمعوقينالأوليمبيةشبهالألعاب

جاءتوقد.الأوليمبيةالألعاببعدعالمىرياضىحدث

لليودونجتصورنتيجة،للمعوقينالأوليمبيةشبهالألعاب

-ستوكمستشفىفيالإنجليزيالأعصابجراح،جاتمان

أولبتنظيمقامحيثبإنجلترا،آليسبيريفيمانديفيل

الألعابدورةمعلتتزامنالمتحركةبالكراسيدوليةألعاب

فىام489عامأقيمتالتيعشرةالرابعةالأوليمبية

معا.المناسبتينلربطمنهمحاولةفيبإنجلترا،لندنمدينة

للمعوقينالأوليمبيةشبهللألعابتنطميحدثلمأنهإلا

مدينةفىلهادورةأولنظمتحينما،ام069عامحتى

الاوليمبيةالدورةتنظيممنأسابيعبضعةبعدبإيطالياروما

وتضمنتنفسها،والمدينةنفسهالعامفيعشرةالسابعة

ذلكومنذ.المتحركةبالكرأسيرياضيتينمسابقتين

الألعابمعيتزامنالدوراتهذهتنظيمبدأ،الوقت

الألعابدورةفنظمت.دائمةوبصفةبانتظامالأوليمبية

مدينةفيأم469عامللمعوقينالثانيةالأوليمبيةشبه

منبدلاإسرائيلفىام689عاموالثالثة،باليابانطوكيو

ما729عاموالرابعة،بالمكسيكمكسيكوسيتيمدينة

فيام769عاموالخامسةبألمانيا،هايدلبير!مدينةفى

مدينةفيام089عاموالسادسةبكندا،مونتريالمدينة

عاموالسابعةبروسيا،موسكومدينةمنبدلأأرنيم

فىأم889عاموالثامنةبأمريكا،نيويوركفىأم849

فىام299عاموالتاسعة،الجنوبيةبكورياسيؤولمديخة

مدينةفيام699عاموالعاشرةبأسبانيا،برشلونةمدينة

عامعشرةالحاديةالدورةوستعقدبأمريكا،أتلانتا

دورةأولبدايةومنذ.بأسترالياسيدنيمدينةفيم0002

المتحركة،بالكراسيفقطمسابقتينتضمنتالتى

التيالمسابقاتعددوزادالدوراتهذهتطورت

بالكراسىالمسابقاتإلىإضافة،فشملتشضمنها،

بصريا،والمعوقين،الأطرافمبتوريمسابقات،المتحركة
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دوراتتقتصرولا.والأقزام،الدماغىبالشللوالمعوقين

الإنجازإظهارعلىللمعوقينالاوليمبيةشبهالألعاب

تعريفعلىتعملبل،فقطالمعوقينلهؤلاءالرياضى

رغمشىءأيتحقيقيمكنهمالمعوقينهؤلاءبأنالعالم

للمعوقينالأوليمبيةشبهالألعابتتركماودائما.إعاقتهم

يمتلكهاالتىالقدرةمدىعنالناسنفوسفيأثارا

يحققونها.التيالرياضيةالإنجازاتخلالمنالمعوقون

للمعوقينالأوليمبيةشبهالدوراتهامشعلىويعقد

كلمنوالباحثونالعلماءفيهيجتيم،عالمىعلميمؤتمر

ويساهموا،ودراساتهمأبحاثهمليقدموا،العالمأقطار

تواجهالتيالمشكلاتحلفيوخبرأتهم،بعلمهم

عقد.لهاواقعيةحلولأيجدواأنويحاولون،المعوقين

ما299عاموالثانى،سيؤوأ!فيام889عاممؤتمرأول

حقققدرأتلانتا.فىء1!69عاموالثالث،برشلونةفي

ا!دوراتاهذهفىرائدةبطولاتالعرباللاعبينمنكثير

وأحمدأحمدالسيدوميرفتصديقحسنأحمد:أمثال

ميدالياتعلىحصلواممنوغيرهم..عنتر.وأحمدجمعة

.كثيرةوبرونزيةوفضيةذهبية

السيدميرفتحسن،أحمد،صديقأيضا:انظر

أحمد.عنتر،أحمد،،جمعةأحمدبم

منالنابعةالأدعابهىالعربيةالشعبيةالألعاب

والفتيانأ!الأطفاويمارسها،الأصيلةالعربيةالبيئة

وفى،الأماكنومحتلفوالشوارعالحواريفيوالشباب

وهى.:الاحتفالاتالمناسباتومختلفالأوقاتكل

عليهالمحافظةيجبالذيالعربىالشعبيالتراثمنجزء

فىالحياةنماذجمننموذجاتعرضفهي،بهوالاهتمام

والأمالشعوبوتعتزونظامها.وتقاليدهابطابعهاالبيئة

طبيعتهاوعنعنهاتعبرلأنهاالشعبيةبألعابهادائماالحية

الشعبيةوالألعاب.الشعوببقيةعنتميزهاالتيالخاصة

المتنفص!تعتبروكانتالعرببينشسائعةكانتالعربية

لقضاءأعمارهماختلافعلىالأفرادلجميعالمنا!مب

والسرورالسعادةتبعثفهى،بهوالتمتعفراغهماوقت

علىتساعدكما،والحيويةالنشاطوتجدد،النفوسفى

وتهيئةالحميدةالصفاتلنموالاجتماعيالجوإيجاد

فتنميوالجماعةالفردبينالإيجابيللتفاعلالمجال

مجتمعه.خدمةمنالفردتمكنالتىالاجتماعيةالمهارات

فيالإنسانغرائزتهذي!فىالشعبيةالألعابوتساهم

المحببةالنشاطاتمنالشعبيةالألعابفيفالنزال،القتال

كثيرةبأنهاالشعبيةالألعابوتتميزالأفراد.منكثيرإلى

والفرديةوالكبيرةالصغيرةالألعابفمنها،ومتنوعة

والبسيطةوالصعبةوالسهلةوالحركيةوالهادئةوالجماعية

كلبينها،منللاختيارللجميعالمجالتتيحفهي،والمركبة

أجهزةأوأدواتإلىلاتحتاجوهي.يناسبهمايختار

سسه!وقواعدها،معينةملاعبتتطلبولاخاصة

الختلفةالجماعاتوتقاليدأ!اداتملائمةوهي،وميسرة

الألعابمنالكثيروهناك.والمدينةوالباديةالريففي

يعرفهاالناسبعضمازالالتيالشائعةالقديمةالشعبية

ولعبة،البراعمقذفلعبةالأطفالألعابف!نويزاولها،

لعبةالجماعيةالألعابومنوالإوز.الثعلبولعبة،الدامة

وفيهاوالأزقةالحواريفىتمارسكانتالتىالحوكشة

لعبةأساستعدوهيبالعصيالكرةاللاعبونيضرب

حيثومناللعبطريقةحيثمنالحديثةالهوكي

حالياتمارسالتىالقاعدةكرةلعبةتشبهكذأطث.التسمية

لعبةالعالمبلدانوبعضأمريكافىواسعنطاقعلى

كرةلعبةأصلتعدالتيالقديمةالعربيةالشعبيةاللجم

العربيةالتحطيبلعبةأيضاوتعد.الحديثةالقاعدة

وحركاتأوضاعمنتتضمنهوما(بالعصي)المبارزة

ألمساسهى،والدفاعللهجومومهاراتوالعصىبالجسم

الشعبية،والألعاب.الحديثةبالأسلحةالمبارزةرياضة

والدفاعوالفرالكرمثلالمميزةبالمهاراتمليئةالعربية

وسرعة،والتحملوالرشساقةوالسرعةوالقوةوالهجوم

والشهامةالشجاعةوصفاتوالذكاءوالدهاءالبديهة

مهاراتوكلهاوالامشعلاء،والعظةوالرجولة

الحدشهة.والرياضاتالألعابتتطلبهاوخصائص

!لبالتىالأدحابمنهـجموعةالغدلدةالألعاب

وأجزاءأيرلندافىشمائعةوهي.ومهارةبدنئاجهدا

منكبيرةتجمعاتتواجدتحيثماالعالممنأخرى

الأيرلنديةالقدمكرةالألعابهذهوتتضمن.الأيرلنديين

خاصةلعبةوهي،والكاموجىوالهيرلنجاليدوكرة

الألعاباتحادالألعابهذهكلعلىويشرفبالنساء.

اليدوكرةالقدمكرةألعابوتمارس.الأيرلندية

نأإلاأيرلندا،أنحاءكلفيالأيرلنديةوالكاموجي

مقاطعاتفيالخصوصوجهعلىتمارسالهيرلنج

كوناخت.وفيومنسترلينستر

العشبمنساحةعلىوتمارس.الايرلنديةالقدمكرة

2.م9أأ*45و2مأك!2776بينمساحتهاتترواح

وستةالمرمىحارسلاعبا؟1همنفريقكليتكون

المرمىويكون.مهاجمينوممتةوسطولاعبيمدافعين

عارضة.وفيهم.46عرضهيبينحيثبالرجبيشبيها

ويمكن.العاديةالقدمبكرةشسبيهةالمستخدمةوالكرة

بحملهاباليد،تمريرهاأودكمهاأوالكرةركلللاعب

الإمساكللاعبيمكن.بالأخرىوضربهايديهبإحدى
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هذهمثلتتطلب.اليسرىالصورة(،)التراشقالهيرلينجولعبة،اليمنىالصورة،الغيليةالقدمكرةممارسةالرياضةضروببينمن.الجليةالألعاب

اللعبتين.هاتيربمشحاهدةالمتحمسةالجماهيروتستمتعأيرلندا.أرجاءمعظمفيمششرتاراللعبتيروكلتا،والحفةالبراعةالسريعةالألعاب

اللعبقبلخطواتأربعالمشييتجاوزألاعليهلكنبالكرة

،الأعمدةبينالكرةمرتإذانقطةاللاعبويسجلبها.

،نقاطثلاثفيساويالهدفأما.العارضةفوقومن

هوالمرمىوحارس.العارضةتحتالكرة!رورعنوينتج

منمبالشرةالكرةبالتقاطلهيسمحالذيالوحيداللاعب

التقاطهاعليهمفيجبالآخروناللاعبونأما،الأرض

ذلك.فيمعاوالرجليناليدينباشتراك

إلىوتقسمدقيقة08ومدتهاسريعةاللعبةوهذه

عشرلمدةاستراحةوفترةدقيقة35مدتهشوطكلشوطين

.وتتميزلاعبسقوطمعحتىاللعبيتوقفولا.دقائق

والتسجيلالفرديوالركضللكرةالعاليبالالتقاطاللعبة

المثير.

عمومبطولةأما،المدنبينالأوليةالمنافساتتجري

النهائيةالمباراةوتكون.الصيففصلخلالفتقامأيرلندا

فيالنهائيةالمباراةوتقام!سبتمبر.منالثالثالأحديومفي

البطولةوتقامالاتحاد.يوجدحيثدبلنفيكوركساحة

بينمسابقاتهناكأنكما.وإبريلأكتوبربينالوطنية

.المقاطعات

وتكون.العالمفيلعبةأسرعإنهايقال.الهيرلنج

ويتكونالأيرلنديةالقدمكرةساحةبحجماللعبساحة

فيكمانفسها،بالطريقةيتوزعونلاعبا51منفريقكل

مصنوعامضربالاعبكلويستخدمالأيرلنديةالقدمكرة

لعبةمضربيشبهواحدمترطولهالدردارخشبمن

ملم.أ.الكرةقطرويبلغ.ليونةأكثرولكنهالهوكي

،الصوفمنمحيوطبقوةالمضغوطالفلينمنوتصنع

ويمكن،ببعضهالجلدربطخيوطوتبرزبالجلد،وتغطى

العريضةالمنطقةعند،المضربوجهيمنبأيالكرةضرب

مستقرةأكانتسواءاللعبأثناءالكرةضربويمكن

الكرةاللاعبيضربوكذلك.متحركةأمالأرضعلى

مسارها.لتغييروإماباتجاههالدفعهاإماالهواءفيوهي

يجببلبيدهالأرضمنالكرةالتقاطللاعبولايجوز

شبيهةبحركةعادةذلكويجري.بالمضربرفعهاعليه

كانتإذاالكرةلمصرللاعبويجوز.الدحرجةأولالغرف

ويتم.الحاجةعندركلهاأوبيدهوتمريرهاالهواءفي

نفسها.الأيرلنديةالقدمكرةبطريقةالتسجيل

منالكرةبالتقاطحرةضربةتؤخذخطأ،ارتكابعند

إلىالكرةماخرجتوإذاإمساكهابدونوضربهاالأرض

الخطخارجمنيرميهاالخصمالفريقفإنالملعبخارج

الجولف.بطريقةبالمضربالكرةوتضرب
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145بمسرعةالكرةضرباللاعبينلبعضويمكن

وتدوم،م09منأكثرالكرةمدىيكونوقد.كماساعة

توقف.بدوندقيقة07المباراة

وتشبه.العاشرةسمنفىاللعبيبدأأنللاعبويمكن

الأيرلنديةالقدمكرةمنافساتللبالغ!تالهيرلنجمنافسات

فيالهيرلمجنهائياتوتقام.العاممننفسهالوقتفىوتقام

منالأولالأحديومفيبدبلن،كوركفىكلهاأيرلندا

سبتمبر.

الهيرلنجلعبةنفسهيالكاموجيلعبة.الكاموجي

الكاموجياتحادتشكلوقدبالنساء.خاصةولكنهاأساسا

جامعاتبينالأولىالبطولةجرتوقد.ام219عام

اللعبمهاراتالكاموجىوتستخدم.أم519عامأيرلندا

اللاعباتعددأنغيرنفسها،الهيرلنجفىالمعستخدمة

تبلغساحةعلىاللعبةوتجري.فقطلاعبة21يكون

2.م07أك!.و.2م9.6*0بينمامساحتها

ولاعبةللمرمىحارسةاللاعباتمواقعوتشمل

وثلاثمتقدمدفاعلاعباتوثلاثمتأخردفاع

ووأحدةمهاجماتوثلاثالملعبوسطفىلاعبات

فىجسدياحتكاكبأييسمح.ولاالوسطفيمتقدمة

منهماكليدومشوطينإلىاللعبةوتقسم.اللعبةهذه

الهيرلنجفيبالتسجيللثسبيهوالتسجيل.دقيقة25

.بالرجالالخاص

ميلادقبلمامنذأيرلندافيشسائعةكانتاليد.صة

وقد.المصريينقدماءيلعبهاكانلعبةتشبهوهى.المسيح

وكندا.المتحدةالولاياتإلىالمهاجرونالأيرلنديوننقلها

تمارسأنهاإلا،الطلقالهواءفيالأصلفيتلعبكانت

وقدوزوجيا.فردياتلعبأنهاكما.مغلقةأماكنفيالان

،أم079عامفىدبلنفيبارككوكفيملعبأولأقيم

اللعبةحازت،الحينذلكومنذ.العالمبطولةجرتحيث

واسعة.شعبية

الألعابأنإلىالخطوطاتتشير.تاريخيةنبذة

تتحدثالإشاراتومعظمالميلاد.ماقبلإلىتعودالغيلية

التينورمندية-الأنجلوالفترةوخلال.الهيرلنجعن

الإنجليزأصدر،الميلاديعشرالثانيالقرنفيبدأت

وهو،دنتونجونوكتب.اللعبةبمنعأيرلندافيقانونا

السابعالقرنالهيرلئفىلمباراةوصفأول،إنجليزي

.الميلاديعشر

حيثأسترالياإلىاللعبةالمهاجرونالأيرلنديونونقل

القدمكرةلعبةقواعدوسميتاللعبةقواعدتكونت

الأمشرالية.

تأسيسأهميةكوساكمايكلأدرك،ام884عاموفي

الألعابفىالقديمةالوطنيةالتقاليدبإحياءوطنيةهوية

الغيلية.الألعاباتحادتأسسوبذلك.الأيرلندية

امتدادعلىنوادإنشاءإلىلتؤديبسرعةاللعبةوانتشرت

البلاد.

حسبهيالهيرلنجللعبةالأساسيةوالنوادي

وتبيراريكوركأيرلندا:ببطولةالفائزينتسلس!

من،رنجكرستيالهيرلنجلاعبيأشهروكان.وكليكيني

ثمانيحازافقد،تبيراريمن،دويلوجون،كورك

فمنهم،الاخرونالمشهوروناللاعبونأما،ميداليات

أواهدفينسجلالذي،كليكينىمنكيهر،أيدي

عامفيأيرلندالعمومالنهائيةالمبارياتفينقطة

منريتشاردونيك،لمريكمنماكيوميك،أم719

.وكسفورد

ودبلن،كيريفهيالأيرلنديةالقدمكرةنواديأما

رقماسجلالذي،كيريمن،اوكيفىدانلاعبيهاوأشهر

ومنأيرلندا.لعمومميدالياتسبععلىبحصولهقياسيا

وسين،كيريمنأوكوفيلميكأيفئاالمشهوريناللاعبين

دبلن.منهيفرنانوكيفن،دوانمنأونيل

جعيةالغيديةالأدعاباتحاداثحاد.الغدلدلآ،الألعاب

الألعابويروجالغيليةالألعاباتحادينظم.أيرلنديةرياضية

وعيتقويةإلىتهدفوهى.التقليديةالأيرلنديةوالتسلية

كما.أفرادهبينالعلياالوطنيةالنماذجوحب،الشعب

يؤيد.العالمفىالقديمةالأيرلنديةالألعابإحياءإلىتهدف

والثقافةاللغةعلىالمحافظةفكرةالغيليةالألعاباتحاد

.بشدةالأيرلنديتين

كرةهيرئيسيةألعاباالغيليةالألعاباتحادوينظم

تشبهولعبةوالرمياليدوكرةالقديمةالأيرلنديةالقدم

الأعمار،لجميعمنافساتوينظم.القاعدةكرة

بينالمنافساتهذهوتتراوحالصغار.وخصوصا

بطولةمستوىعلىوأخرى،المقاطعاتداخ!منافسات

الألعاببعضأيضاالغيليةالألعاباتحادوينظم.أيرلندا

العالمية.

للهواةرياضيةجمعيةأكبرالغيليةالألعاباتحاديعد

سنة51إلىعمرهيصلمنوباستطاعةأيرلندا.في

منأكثرالجمعيةفىيشتركإليها.ينضمأنفأكثر

فىملعبء..فيوتتحكمعضو،ناد3لأ...

كروكفيالرئيسيوملعبهارئاشتهامبنىيقع.أيرلندا

الألعاباتحادتأسسأيرلندا.بجمهورية،بدبلنبارك

وظيفةتركتأم،229عاموفي.ام884عامالغيلية

الرياضية،الوطنيةللجمعيةالرياضيةالألعابترويج

.الدراجاتسباقوجمعية

الغيلية.الألعابأيضا:انظر
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مواصلةمنتمكناصطاعيةبأنوارمضاءالقوىلألعا!ملعبلندنبجنوبيبالاسكريستالوفي.كتيرةبلدادفيشاثعةالقوىألعابلقاءات

الليل.فىالمسابقات

القوىألعاب

فياللاعبونفيهايتنافسرياضةالثوىألعاب

مسابقاتتتألف.والرميوالوثبوالمشيالجريمسابقات

.المسافاتلختلفوالمشيالجريفيسباقاتمنالمضمار

نأويمكن،الرمياوالوثبفيمبارياتالميدانيةوالسباقات

فيأومغلقةصالاتفيوالميدانالمضمارلقاءاتتقام

فيمنفصلبشكلوالنساءالرجالويتنافس.الطلقالهواء

.اللقاءات

العالم.فىشيوغاالرياضاتأكثرالقوىألعابتعد

الدوليالاتحادإلىتنتسبدولة081حوأليفهناك

القوىألعابتديرالتيالهيئةوهو،للهواةالقوىلألعاب

للهواةالقوىلالعابالدوليالاتحادويعترفوتنظمها.

مسابقاتمنمسابقة65فيالعالميةالبطولاتبأرقام

العالميةالبطولاتبأرقامالاتحادويعترفوالنساء.الرجال

القائمةوترصد.الميلسباقماعدافقط،المتريةالمسافةفى

للرجالالرئيسيةالبطولاتأرقامالمقالةبهذهالمرفقة

والنساء.

انوالميدلمضمارا

الطلقالهواءفيالمقامةالجريمضاميرتكونالمفمار.

كبيرملعبفيعادةوتخططالشكلبيضية)الخارجية(

للهواةالقوىلألعابالدوليالاتحادقواعدتحدد)أستاد(.

تقريبا،م004عنالخارجيةالجريمضاميرطوليقلألا

كانتتماما.الطولبهذاتكونالحديثةالمضاميرومعظم

نفاياتأوبالرمادتغطىأوترابيةالماضىفيالمضامير

مادةمنمصنوعةالجديدةالمضاميرمعظمولكن،معادن

الممو.الجوفياستخدامهاويمكنللماء،مانعةاصطناعية

سطحأوخشبيسطحالمغلقةالصالاتفيللمضامير

مائلة.منحنياتعادةلهاويكون.اصطناعيةمادةمن

فإنللهواةالقوىلألعابالدوليالاتحادلقواعدووفقا

.م002هومغلقةصالةفىللمضمارالمفضلالمقياس

ثمانية.أومساراتستةإلىالخارجيةالمضاميرتقسم

جميعفيمساراتهمفىيبقواأنالعدائينعلىويجب
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ذلك،منوأقلم004مسافاتهاتكونالتيالسباقات

كماا.008سباثفيالأولالمنحمىيجتازواوحتى

بأرأصلهواةالقوىالأأمحابالدوشالاتحادقاعدةتقضي

.أم،2وهأم،22بينالمسارعرضيكون

محاطحيزفيالميدانمسابقاتمعظماتحرى.ا!ليدان

أكثرأوواحدةتقامقد،أطقاءاتابعضفيولكنبمضمار.

الرياضيينلوقايةوذلك،الملعبخارجالرميمسابقاتمن

وأ،الميدانمنطقةفيالمحتشدينوالمشاهدينالآخرين

يغطيالذيالاصطهناعيبالعشبالضررإلحاقلتفادي

طرقالميدانيتضمن.القوىألعابميادينمنكثيرا

مغطاةدائريةمناطهقأيضاوفيهالقفز.مسابقاتاقتراب

اشمى.مسابقاتأكثرفيالإسفلتأوكالخرسانةبمواد

المضمارسباقات

!ممسوعةمجموعةعلىالمضمارمسابقاتتشتمل

العذووتدعى،القميرةالمسافاتسباقاتمثل،السباقات

!مباقاتأنحينفي،سرعةبأقصىفيهاالعداءيعدوحيث

سباقاتوفيأكبر.تحملقوةتتطلبالطويلةالمسافات

الموانع،وسباقاتالحواجز!مباقاتمثل،معينةجري

السباقاتأما.أحوائقافوقيقفزواأنالعدائيتعلى!وجب

العدائينمنفرقافإنالتتابعسباقاتوتدعى،الأخرى

فيها.تشترك

يغمي،خارجىمضمارفيتجرى.الجريسباقات

ساقاتأما.م00001راأ..ب!تتتراوحمسافات

اد.ل!تمساشاتهاشتملغالمغلقةالصالاتداخلالجري

الطرقسباقاتوالفاحيةاختراقسباقات.م0057و.

اختراتممباقفيالمتنافسونيجتاز.الملعبخارجوتجرى

ل!!تتراوح!سافاتيعطيحارحىمصمارفيتحرىالجريسباقات

معظموتكون.والحقولالهضابمث!!تضاريسالضاحية

وتمنحفيها،العدائينجميعلاششراكمفتوحةالوقمسباقات

والمسافة.السباقاتمنالعديدشيأسلفائزينماليةجوائز

.متراتكيلوعشرةهيأطرقاسباثفيعليهاالمتعارف

فيهاالمتنافسونيجتازمسابقاتالحواجز.تسباق

فيهايكونالسباقاتهذهوأكثرالحواجز.تسمىعوائق

نوعانهناك.متساويةمسافاتبينهاتفصلحواجزعشرة

المتوسطةفالحواجز.وعاليةمتوسطةالحواجز،سباقاتمن

أماللنساء.سم76وللرجالسما19ارتفاعهاي!صن

حينفيسم701ارتفاعهافيكونللرجالالعاليةالحواجز

وتغطي.سم48للنعساءأعاليةاالحواجزارتفاعي!صن

فيياردة044أوم004مسافةالتوسطةالحواجرسباقات

سباقاتوأكثرالسواء.علىأضساءواأ!اشجامنافسات

ما01أطوالهاتكونالخارجيةأجةأ!ااالحواجزاجتياز

نأدونالحوأجزتسقطأنويمكنللنساء.أم..وأطرجال

بالحاجزالاحتكاكلكنالمتعسابق،علىخطأذلكيحتمسب

العداء.لإبطاءعادةيؤدي

هذامسافةتكونأنالعادةجرت.الموانعسباقات

الحواجز؟العوائقمننوعانفيهوتقام،م0003السباق

حواجزفوقالعداؤونيثبأنيجباللائيط.والمواثب

ثباتاوأكثرقويةالحواجزهذه.مرة28سما19ارتفاعها

لقدمهيطأأنللعداء،.الحواساقةالمستحدمة.ص
حرو.كط

الموثبيعبرأنالعداءعلىويجبيتخطهاها.عندماعليها

وحفرةحاجزمنالمائيالموثبيت!صن.مراتلممبعالمائي

يجتاز.م66.3ضلعهاطولبالماءمملوءةالشكلمربعة

وعند.المائيةالمواثبواجتيازالحواحز!وثالوثيشحلاللوانعسباق

إلىيقفزونتمومنالحاجزمتحل!!العداؤوديقفر2الما!وقالوثص

لطيفا.هبوطهماليكورالماءحفرةم!الضحلالطر!

!!!



عبرواثباويتخطىالحاجزفوقمنالموانعسباقفيالعداء

يتدرجثمسم،07الحاجزألمسفلالحفرةعمقويكونالماء.

العدائينمعظمويهبطالمضمار.مستوىإلىليصللأعلى

الحفرةمنالضحلالطرفمياهالموائفيسباقفي

هبوطهم.لتلطف

قواعداتباعاللاعبينعلىفيهاويجب.المشيسباقات

الأماميةالقدمتلامسأنيجبإذ،المشيلتقنيةمحددة

أثناءوفى.الأرضعنالخلفيةالقدمترتفعأنقبلالأرض

للحظةالعساقتثنىألايجب،للأرضالقدمملاممسة

تلقيالمشيسباقفيللمشتركينيحق.والأقلفيواحدة

منيستبعدواأنقبلالأداءخطأعنفقطواحدإنذار

وأمضمارعلىالمشيسباقاتتقامأنويمكن.السباق

مسافةتغطيللرجالالدوليةالمشيسباقاتومعظم.طريق

العالميةالبطولاتأرقامأما.م000،05أوم000،02

000.5همابرقمينالاعترافتمفقدللنساء

م.000،01و

منمنهاكليتألففرقبهاتقوم.التتابعسباقات

حوالىطولهاعصاالأولالعداءيحمل.عدائينأربعة

مرحلة،تدعىمحدودةلمسافةيجريأنوبعدسم،03

التسليمهذايتمأنيجب.التاليالفريقلعضوالعصايسلم

العصاالعداءانيتبادللموإذا.م02طولهامنطقةفي

مسافاتوتحدد.فريقهماستبعاديتمفإنهالمنطقةهذهضمن

.ام0076أوم004بالتتابعسباقاتمعظمفىالجري

عالميةأرقاماللهواةالقوىلألعابالدولىالاتحاديحفظ

فقطوللرجالم.0023وم008لمسافةالتتابعلسباقات

فىجميعهمالأربعةالفريقأعضاءيجري.م000.6

متساوية.مسافاتهذهالتتابعسباقات

الميدانسباقات

لهذهخصيصاأعدتأماكنفيالميدانسباقاتتقام

المنافسةتتألف.الشكلبيضىمضمارحدودوضمنالغاية

وأرلغالوثبفيمسافاتأربعمنالنموذجيةالميدانية

الطويلالوثب:هيالوثبمسابقات.الرمىفيمسابقات

مسابقاتأمابالعصا.والقفزالعاليوالوثبالثلاثيوالوثب

ورميالرمحورمىالمطرقةورميالقرصرميفهيالرمي

بالعصاالقفزسباقفيالنساءتشاركولا.الحديديةالكرة

القوىلألعابالدوليالاتحادأنكما،المطرقةرميأو

.للمرأةالثلاثيةبالوثبةلايعترفللهواة

الوثبفياللاعبونيقفز.)القفقالوثبسباقات

فىأما.استطاعتهمقدرالأمامإلىالثلاثىوالوثبالطويل

فيالمتنافسفيثب)الزانة(بالعصاوالقفزالعاليالوثب

.الارتفاعمنمايمكنقدرالعارضةفوقعالياالمسابقة

955القوىألعاب

-ع!

منويثبونالاقترابطريقفيسرعتهماللاعبونيزيد.الطويلالوثب

حافةقربمنالوثبةوتقاس.رملحفرةداحلإلىالارتقاءلوحة

الرمل.علىاللاعبيتركهاعلامةأقربإلىاللوحة

العريض،الوثبأحياناويدعى،الطويلالوثبأما

ولبدء.بالرملمملوءةحفرةداخلإلىواحدةوثبةفىفيتم

فوقمنحدراسرعةبأقصىالمشاركيجريالطويلةالوثبة

خطاإذاالارتقاء.لوحةمنواثباويقفز،طويلةطريق

عليه.خطأالوثبةتحتسبالوثبقبلاللوحةعبراللاعب

أقربإلىالارتقاءلوحةحافةأماممنالوثبةطوليقاس!

عدديكونوعندما.الرملفياللاعبيتركهاعلامة

ويؤهل،وثباتبثلاثلاعبلكليسمحكبيرااللاعبين

وعندما.أخرىوثباتلثلاثالمتقدمينمنمعينعدد

وإذا.وثباتبستواحديسفلكلأقللاعبونشنافس

صاحبمنهماالفائزيكوننفسهاالمسافةلاعبانتخطى

تالية.وثبةأفضل

الحجلةالأصلفيوتسمى،الثلاثيةالوثبةتتألف

تتم،متواصلةوثباتثلاثوهي،والوثبةوالخطوة

علىاللاعبيرتقى.الاقترابطريقعلىالأوليانالوثبتان

وفينفسها،القدمعلىويهبطالحجلةفيواحدةقدم

نهايةوفى.الثانيةالقدمعلىاللاعبيهبطالثانيةالخطوة

حفرةفىقدميهكلتاعلىاللاعبيهبط،الثالثةالوثبة

رمل.

نأ)الزانة(بالعصاوالقفزالعاليالوثبلاعبويحاول

علىمرفوعةطويلةعارضةفوقمنأنفسهميدفعوا

وسائدعلىاللاعبونيهبط.القائمينيسميانعمودين

علىمنالعارضةاللاعبأسقطوإذا.رغويةمطاط

فاشلةوثباتثلاثوتؤدي.فاشلةالوثبةتحتمسبالقائمين

اللاعب.استبعادإلى
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القوىلألعابالعالميةقامالأ

العالميالرقمالسباق

:لجريا

ثايةدقيقةساعة

8!49-أم..

32.9--م002

2.3!-م004

1.731م008

281.2-أملأ...

337.7-أملا005

344.1-مي!أ

488.7-م000.2

.7،67م3لم...

!،2144-م000.5

6238.8-أم000.0

56.655م000.02

1318.55م000.52

1928.18م03لم...

م101.21حريساعةأ

ه8،!7-موالعم.0003

الحواجز:

11.2--حواحرأمأ.

78.6--حواحرم004

التتابع:

04.7-تتابعم"04

تتالعم004

تتايعم008

تتابأم006

7م!ائح0032

68،8

92،4

81،3

تتالعم0006

المشي:سباق

ممتميم000.02

معت!ىم03،"..

لساعتينالمشي

-814،38

171

12

413

72ء،92

6،25

1،44

2،28

اللقبحاملاللاعباسم

الرجالأرقام

ليلىدونو!ان

حونسونمايك!

رينولدرلوتمق

كولساستياد

كوساستياد

مرسلىنورالديد

مرسلىارريننورا

مرسلىيرلدنورا

كوم!دانيل

سيلاسىهيلاحبرا

حسوصلاح

،ريوسأرتورو

سيكوتوشيهيكو

سيكوتوشيهيكو

أرتوروباريوس

كتانويمومسر

حاكسودكواتروحر

يوغكيمر

المتحدةللولاياتالوط!ىالفريق

لوريل(.ل،كاسولىمارش.)م

لويس(وكارلميتشل)د.

المتحدةللولاياتالوطيالفريق

لوريل(.ل،دروموند.)ج

كاسولى(.أ،ميتمتحل.)د

للمضصارموليكاسالتانادي

بوريل.ل،أفيريتمارش.)م

لويس(كارلهيرد،)ل!

المتحدةللولاياتالوطنيالمريق

جوسسود،.م،فالمون.)أ

رينولدر(.!،واطس.ك

لبريطالياالوطيالفريق

كوكح!،ليوتا.)ب

كو(.س،كرام.س

لألمانياالوطيالفريق

،اكهودهـ.،وسجهاج.)ت

فليحتس(.كليدرير،.م

سحيوروردبيرنا

نوملاادموريزيو

ليلىريسه

داملالوموريزيو

كدا

ياتلولاا

ياتلالوا

ليابريطها

ليالريطا

ئرلحراا

ئرلجراا

ئرلحزاا

كينيا

تيوبياإ

لمعر!ا

لمكسيكا

بارلياا

لانلياا

لمكسيكا

كيميا

ياتلااسا

ياتألالرا

أطتحلىةأ

المتحلىة

المتحدة

المتحدة

ياتلولاا

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

ليابريطا

الربيةلياألما

المكسيك

يطالياإ

فرنسا

لياإيطا

ريخلتاا

أعسطص

أغسطص

أغسص

يوليو

يوليو

يوليو

يوليو

أغسطص

أغسطص

أغسطس

مارس

مارس

مارس

مارس

أغسطص

أغسطحس

أغسطص

أعسطحس

بريلأ

مايو

كتوبرأ

يوما

بركتوأ

ام

أم



)تابع(القوىلألعابالعالميةالأرقام

العالميالرقمالسباق

الوثب:

م.452العالىالوثب

م.416بالزانةالوثب

م.98ءالطويلالوثب

مأ.288الثلاتيالوثب

الرمى:

م.2123)الجلة(الحديديةالكرة

م80.47القرصرممط

م7486.المطرقةرى

م.489الرملا

:العشاري

نقطة198.8العشاري

:الجري

.8928في2-ام.."

ا"94-أم."

3412.-م002

.0647-م04"

.42853-م08"

346.05-ام،05"

461.15-ميلأ

536.25-م".0.2

811.6-م000.3

1445.36م".0.5

09278.31أم00.)0

168.48م"..،"2

1922.92م000.25

1476.5م"..،"3

أم.8408جريساعةأ

الحواجز:

21.12-حواجزأم."

61.52--حواحزم004

التتابع:

37.41-تتابعم004

تتائم008

تتابعأم06،"

7-تتابعم002)3

المشي:سباق

مشيم"،5..

مشي.."،.ام

15،28

17،15

17،05

1،17!

اللقبحاملاللاعباسم

يرسوتوماحادير

بوبكاسيرجي

باولمايك

إدواردزجونثان

بارنسراندي

شولتصرجين

مميديخيوري

زلزينيجان

أوبرايندان

النساء:أرقام

ماستركوفاسلفلانا

جوينرجريفثفلورنس

جوينرحريفث!لورنمي!

كوخماريتا

كراتولتمفيلوفاجارميلا

ينزياكو

يفانإولابا

أوسوليفيانسونيا

واججنزيا

ريبريوندافيرنا

واغجنزيا

مكىأزوممما

بوسزأكارولينا

بوسزاكارولينا

كروشيتاناسيلفا

ونكوفادنكاايورد

باتنكيم

الشرقيةلألمانياالوطنيالفريق

ريجر،.س،يشجلاد.)س

جوهر(.م،لداورسوا10

الشرقيةلألمانياالوطىالفريق

ووكل،.بمولر،ر.جوهر،.)م

(كوخ.م

السوفييتيالوطنيالفريق

نافروفا،.أ،يافسكاليدو.)ت

بريزجونيا(أ.بنجوينا،ام

السوفييتالوطنيالفريق

حورينا،.لاوليزارنكو،.)ن

لوفسكا(يابود.أ،بوريسوفا.ل

ساكسبيجوناركرى

هونجمياوحاو

كوبا

نياوكراأ

المتحدةالولايات

بريطانيا

المتحدةالولايات

)سابقا(الشرقيةألمانيا

بقا()ساالسوفييتيلاتحادا

تشيكيا

المتحدةالولايات

مميارو

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

)سابقا(الشرقيةألمانيا

بقا()ساكياتشيكوسلوفا

الصين

رومانيا

أيرلندا

الصين

البرتغال

الصين

بانأليا

ألمجر

المجر

ليايطاإ

بلغاريا

المتحدةالولايات

)سابقا(الشرقيةألمانيا

بقا()ساالشرقيةلياألما

بقا()ساالسوفييتيدالاتحا

بقا()ساالسوفييتيالاتحاد

لياستراأ

لصينا
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ريخلتاا

يوليو

يوليو

أعسطس

أغسص

يوليو

فاغسطر

399

149

699

599

099

869

869

!69

9!2

ام

أم

أم

أم

أم

أم

أم

أم

غسدسأ

يوليو

ممبتمبر

بركتوأ

يوليو

يوليو

يوليو

ممبتمبر

يوليو

سشصر

يل.برأ

يلبرأ

يوما

أعسطحع!

أغسطهس

أكتوبر

م0891غسدصأ

م8891أكتوبر

مأ84!أغسطس

يناير

بريلأ

م0991

م4991
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)تابع(القوىلألعابالعالميةالأرقام

العالميالرقمالسباق

الوثب:

العاليالوثب

بالرانةالوثب

الطهويلالوثب

الثلاثيالوث!

الرمي:

)الحلة(الحديديةالكرة

القرصرمي

الموقةرك!

الر!رمي

السباعى:

السباممط

23

52

63

18

19

م،2

مخ!4

م،7

أم،5

م،22

م،76

مش،68

م،08

لق!هة2،7

اللقبحاملاللاعباسم

يمودادكومشاستيفكا

كابورصس

كستياكوفاحاليا

كرافتسأنيسا

!س!ساياأ!يوشاليا

ريمث!رئيكحالرل!!

حولاحصرلحاوأ

ديلكىميررليترا

كيرسىحويرحاكى

ياطغار

الصين

بقا()ساأصسوفييتىاالاتحاد

لياكراوأ

لقا(سا)السوفييتيلاتحادا

بقا(سا)اقى!يةلياألما

ر:سا

بقا(سا)اششرقيةنياأداأ

المتحدةالولايات

ريخلتاا

مأ879أغسطس03

مأ599نوفصر

مأ889يوليو11

ما9!5أعسطس01

يونيو7

يوليو9

يونيو18

!سبتمبر

م8791

م8891

5!!ام

م8891

م8891سبتمبر2324

وإذا.ارتفاعأعلىإلىيثبالذيالمنافسهووالفائز

علىالحاصلهوالفائزالمتنافسيعدقائماالتعادلظل

.الارتفاعذلكفىالفاشسلةالمحاولاتمنمجموعأقل

أقللديهالذيفالمتنافسمستمراالتعادلبقىفإذا

الارتفاعاتكلفيالفاشلةالمحاولاتمنمجموع

الفائز.يكون

يأمنالعارضةنحوالجريالعاليالوثبلاعبيبدأ

وللاعب.مستديرةشبهكبيرةاقترابمنطقةضمنزأوية

الارتقاءعليهيجبولكن،للوثبطريقةأييستخدمأن

التيشيوعاالأكثرالحديثةالطريقةوفي.واحدةبقدم

للعارضةوظهورهماللاعبونيقفزفوسبريوثبةتسمى

باسمسميتالطريقةوهذهأولآ.برؤوسهممتجاوزين

أدخلهاالذي،فوسبريديكالعاليللوثبالأمريكىالبطل

العشرين.القرنمنالستينياتأواخرفي

تصئطويلةعصافيستخدمبالعصاالقفزلاعبأما

بأقصىبالجريقفزتهويبدأ.الزجاجيةالأليافمنعادة

وعندما.يديهبكلتاالعصاحاملاالاقترابطريقفيسرعة

فيالبعيدالعصاطرفيكبسالقفزحفرةمنيقترب

فتنثنيالأرضفىمطمورمعدنيأوخشبيصندوق

للأعلى.وقدميهللأرضظهرهمولياهويتعلقبينماالعصا.

الهواءفيقذفهعلىتساعدحيثالعصاتستقيموعندما

وقبل.الأرضليواجهجسدهويقلبعاليا،نفسهيجذب

لتزيدبذراعيهأخيرةدفعةنفسهيعطيالعصاعنيتخلىأن

ارتفاعه.من

نأاللاعبينمنالرميسابقاتتتطلب.الرميسباقات

فيالمتنافسونويرمى.ممكنةمسافةأبعدإلىجسمايدفعوا

داخلمنجميعهمالحديديةوالكرةوالمطرقةالقرصرمي

منوالمطرقةالقرصرمىسابقاتفياللاعبونيرمي.دائرة

الرمياتمنالمشاهدينلوقايةالقفصيدعىسياجداخل

فياللاعبفيجريالرمحرمىمسابقاتفيأما.الطائشة

نأقبلالرمحويرمي،الميدانفىالخططةالاقترابطريهت

يهبطأنويجب.تخطهالمحظورالخطأخطإلىيصل

محددةمنطقةداخلمسابقةكلفىالمقدوفالجسم

التعادلفإننفسهاالمسافةمتنافسانحققوإذا،مخططة

تالية.رميةبأفضليحسمبينهما

الخشبمنمصنوعصحنبشكلجسموالقرص

يستخدمهالذيالقرصقطرويبلغ.معدنىإطارفي

أما.الأقلعلىكيلوجرامينويزنسم22حواليالرجال

سم،ا8حواليفهوالنساءتستخدمهالذيالقرصقطر

اللاعبويمسك.الأقلعلىواحداجراماكيلوويزن

مرةنفسهحولبسرعةويدور،واحدةبيدالقرص

يسبحليجعلهجانبيةذراعبحركةويرميه،المرةونصف

الهواء.فط

معدنيةمثرةفولاذيسلكمنالمطرقةتتألف

تزنالآخر.الطرففيمثبتومقبضطرفيهبأحدمربوطة

سم.ا02يقاربوطولها،كجم.267بأكملهاالمطرقة

ويدور،المقبضفيمسك،يديهكلتااللاعبويستخدم

يطلقها.أنقبلدوراتأربعأوثلاثنفسهحول

طوليتراوح.الخشبأوالمعدنمنمصنوعةحربةوالرمح

ويزنم72.وم6.2بينالرجاليستخدمهالذيالريم

فيتراوحالنساءتستخدمهالذيالريمأما.الأقلعلىجم008

ويقبض.الأقلعلىجم006ويزن،م32.وم2.2بينطوله

ثمومن،بهويجريالوسطقربمقبضهمنالرمحاللاعب

جريه.أثناءالذراعأعلىفوقمنبرميةيطقه
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تقريبا.سم21الرجالكرةوقطر،معدنيةوالكرة

فهوالنساءكرةقطرأما،أدنىبحدكجم26.7وتزن

فىجراماتكيلوأربعةوتزن،ممنقيمتراتعشرةحوألي

ذإيرمونها؟ولاالأصحاعلىالكرةالمتنافسونيدفع.الأقل

رمي.حركةأيلمنعالعنقبإزاءالكرةتمسكأنيجب

بدفعةوينتهي،واحدةساقمنقويةبانطلاقةاللاعبيبدأ

.بالذراعجداقوية

والخماسيوالسباعيالعشاري

مركبةمنافساتوالخماسيوالسباعىالعشاري

يومفترةفىمختلفةمسابقاتعدةفيفيهااللاعبيتنافس

الانتهاءبعدالمتنافسونأحرزهاالتيالنقاطوتعلن.يومينأو

احتسابجدولعلىبناءالنقاطوتحمسب.مسابقةكلمن

.للهواةالقوىلألعابالدوليالاتحادقواعدوفقالنقاط

منمجموعأعلىلهيحتعسبالذياللاعبهووالفائز

الأفضلاللاعبهوالمنافسةبطلفإنوهكذا،.النقاط

منافسأفضليكونأنبالضرورةوليس،البراعاتمتعدد

فردية.مسابقةأيفي

يومينفيوتقام.للرجالسباقاتعشرةوالعشاري

سباقاتفيالمشاركونيتنافس،الأولاليوموفي.متتاليين

ووثب،الحديديةالكرةودفع،طويلووثبعدو،أم..

فيالمشاركونيتنافس،الثانياليوموفيعدو.م004،عال

الرمح،ورميبالعصا،والقفز،القرصرمي،العاليةالحواجز

.جريأم05و.

فيتقامللنساءمسابقاتسبعهووالسباعي

العاليةبالحواجزيبدأنالاولاليوموفى.متتاليينيومين

م002ثمالحديديةالكرةدفعثماالعاليالوثبيتبعها

ثمالطويلالوثبفيالمنافسةتجريالثانياليوموفي.جري

.جريم008الرمدمرممط

،مسابقاتخمصرمنواحديومفيمنافسةوالخماسي

محلحلالسباعيإنإذ،الأيامهذهماتقامونادرا

الخماسىمسابقاتأماأم.819عامفىللنساءالخماسي

م002الرملمرميثمالطويلالوثبفتشملللىجال

.جريأم005ثمالقرصرممطثمجري،

العنافسات

للهواةالقوىلألعابالدوليالاتحاديشرف.المنظمات

البطولاتوينظميديرفهو.الدوليةالقوىألعابعلى

الدوليةالأوليمبيةاللجنةمعويتعاون،القوىلألعابالعالمية

الأوليمبية.بالألعابوالميدانالمضمارمبارياتإخراجفي

والبطولاتالدوليةاللقاءاتالأخرىالمنظماتوتدير

الجامعاتلقاءاتمثل،المقيدةوالبطولاتالوطنية

.المدارسولقاءاتوالنواديالإقليميةواللقاءاتوالكليات

الألعابهيالأكثرالدوليةاللقاءات.المنافساتأنواع

العالميةوالبطولات،ام698عامفيبدأتالتيالأوليمبية

كلالأوليمبيةالألعابوتقام.أم839عامبدأتالتي

.أعوامأربعةكلالعالميةالبطولاتتقامكما.أعوامأربعة

البطولاتالأخرىالرئيسيةالدوليةاللقاءاتوتشمل

الأوروبيةوالبطولاتالكومنولثدولوألعابالإفريقية

كثيرةبلدانوتتنافس.العالموكأسأمريكانبانوألعاب

منافساتمشويةثنائيةلقاءاتفيالأخرىضدالواحدة

فريقين.بين

مسابقاتتقامالنموذجيالمضمارلقاءفيالمضمار.

مسابقةكلتنطمالإداريونيتولى.نفسهالوقتفيعديدة

بدايةنقطةوجودالسباقوشطلب.الخاصةلقواعدهاوفقا

ساعاتمنكبيروعدد،النهايةخطعندحكاموبضعة

وتستخدم.ساعةعشرةاثنتىإلىأحيانايصلالتوقيت

وساعاتالحكامبعضمنبدلاعادةالإلكترونيةالأجهزة

الوثباتالحكاميقيس.الرئيسيةاللقاءاتفيالتوقيت

وفي.الميدانمسابقاتفىالأخطاءويراقبونوالرميات

اللاعبيناتباعمنأيضاالحكاميتحقق،المسابقاتبعض

يتبعونأنهمليتأكدوااللاعبينالحكاميفحصللقواعد.

اللعبة.قواعد

فياللقاءاتمنكثيرتجرى.القوىألعابلقاءات

والبطولاتالأوليمبيةالألعابسباقاتولكنواحد،يوم

وتضم.أسبوعمنأكثرمدىعلىتوزعالعالمية

الذين،اللاعبينمنكبيراعدداالكبيرةالبطولات

هذهفيواحد.وقتفيجميعاالتنافسلايستطيعون

الأدوارفيللنهائياتاللاعبونيتأهلأنيجباللقاءات

مسابقةلنهائياتمتنافسينثمانيةعادةيتأهل.التمهيدية

مسابقاتومعظم.مساراتفيتتمالتيالجريمضمار

إلىالنهائياتفىالمشاركينعددتقللالتمهيديةالميدان

مشاركا.21

العربيةالدولفيالقوىألعاب

الدولفىالقديمةالرياضاتمنالقوىألعابتعتبر

وتنتشرمبكر.وقتفىممارستهابدأتحيث،العربية

ولها،العربيةالدولجميعفيواسعاانتشاراالقوىألعاب

رعايةيتولىمحليرياضياتحادعربيةدولةكلفي

ألعابشؤونويرعى.المحليةنشاطاتهاوتنظيمشمؤونها

القوىلألعابالعربىالاتحادالعربيالمستوىعلىالقوى

فيالرياضفىومقره،ام759عامتأسسالذيللهواة

بالتنظيمالاتحادويقوم.السعوديةالعربيةالمملكة

القوىألعابوبطولاتمسابقاتتنظيمعلىوالإشرأف

التيالمتنوعةالرياضيةالدوراتفىوالمتضمنةالمستقلة
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فصليةمجلةالاتحادويصدر.العربيةالدولفيهاتشارك

مجالفيالعربيالعالمأخباركافةتشملمتخصصة

والقاريةالعربيةالقيامميةالأرقامإلىبالإضافةالقوىألعاب

تقامالتيالقوىألعابنشاطاتأبرزومن.والدولية

العربيةالبطولة:العربيةالدولمستوىعلىبانتظام

القوىلألعابالعربيةوالبطولةللكبار،القوىلألعالب

لأحتراقأعربيةاوالبطوأسةمشة(،02)تحتللشباب

علىتقاما!البطوأ،تمنوفلسطه!ت(.)كأسالضماحية

الخليجىاضعاهرزامجل!ردوأ!بطولة:الخليجدولمستوى

الخليجىالتعاونمجل!ص!دوأ!وبطولة،القوىلألعاب

الضاحية.لاحتراق

حافلاالقوىألعابفيالعربالأبطالسجلويعتبر

والميدالياتالعالميةالأرقامفيالمتمثلةالمشرفةبالانتصارات

ألعابمسابقاتمختلففيالعالميةوالألقابالذهبية

الجريمسابقاتفيالعربالأبطالأبرزومن.القوى

الذهبيةالميداليةعلىحصل،القموديمحمدالتونسى

فىأقيمتالتىالأوليمبيةالدورةفىءم....لسباق

علىحص!!عويطةسعيدالمغربى.أم689عامالمكصيك

أسدشرةام!ك!!شىم000.5لسباتالذهبيةأجةالميدا

،أم849عامأنجلوسأ!سفيأقيمتالتىالأوليمبية

عامرومافيأقيمتالتيالقوىلآلعابالعالموبطولة

فىأقيمتالتيالقوىلألعابالعالمكأسوبطولة8791

علىحصلتالمتوحلى،نوالالمغربية.ام989عامبرشلونة

التيالأوليمبيةالدورةفيم004لسباقالذهبيةالميدالية

بوإبراهيمالمغربي.ام849عامأنجلوسلوسفيأقيمت

فيأم000.0لسباقالذهبيةالميداليةعلىحصل،الطب

.أم889عامسيؤولفيأقيمتالتيالأوليمبيةالدورة

الذهبيةالميداليةعليحصلحسن،ال!سشيف!السوداني

التيالقوىلالعابالعال!كأسبطولةفيم004لسباق

خليفة،عمراسموداني.م9791عاممونتريالفيأقيمت

بطولةفيأم005لسباقالذهبيةالميداليةعلىحص!!

عامكانبرافيأقيصتالتيالقوىلألعابالعالمكأس

الميداليةعلىحصل،بيليعبديالصومالي.أم859

لألعابالعالمبطولةمنكلفيأم005لسباقأ!ذهبيةا

كأسوبطولة،أم879عامرومافيأقيصتاشتىالقوى

.9891عامبرشلونةفيأقيمتالتيالقوىالألعابالعالم

الميللسباقالأولبالمركزفاز،مرسلىالديننورالجزائري

فيأقيمتالتيالقوىألعابفيالكبرىالجائزةبطولةفي

مأ005لسباقأ!ذهبيةاأجةبالميداوفازأم،099عامأثينا

فيأقيمتااللتينالقوىلأأحابالعالمبطولتيمنكلفي

،أم399عامشتوتحارتوفيأم،199عامطوكيو

أقيمتالتيالمقفلةللصالاتالقوىلألعابالعالموبطولة

فازعبدالنور،رضاالجزائري.أم199عامفيأشبيليةفي

فيالكبرىالجائزةبطولةفيالميللسباقالأولبالمركز

المغربى.أم099عامأثينافيأقيمتالتىالقوىألعاب

بطولةفيءمو...لسباقالأولبالمركزفاز،سكاحخالد

عاماثينافيأقيمتالتيالقوىألعابفىالكبرىالجائزة

مأ000.0لسباقالذهبيةالميداليةعلىوحصل،أم099

عامبرشلونةفىأقيمتاكتيالأوأجمبيةرةأسدرافى

الأولبالمركزفاز،الطيببوإبراهيمالمغربى.ام299

ألعابفيال!صرىالجائزةبطولةفىم0005أسسباق

بوحموالمغربي.أم099عامأثينافيأقيمتالتىالقوى

فىم.0003لسباقالفضيةالميداليةعلىحصل،أطيبا

أقيمتالتىالمقفلةللصالاتالقوىلالعابالعالمبطولة

حصلمنصور،طلالالقطري.أم199عامأشبيليةفي

بطولتيمنكلفيام..أسسباقالدهبيةالميداليةعلى

وأرندورففىأقيمتااللفنالقوىلألعابالعسكريةالعالم

.أم099عامبفنلنداكايانيوفيأم879عامبألمانيا

لسباقالذهبيةالميداليةعلىحصل،شيبانراشداغصريا

القوىلألعابالعسكريةالعالمبطولةفىحواجزام01

القطري.أم099عامبفنلنداكايانيفىأقيمتانتي

لسباقالذهبيةالميداليةعلىحصلإسماعي!!،إبراهيم

أقيمتالتيالقوىلألعابالعسكريةالعالمبطولةفيم004

إبراهيم،أحمدالقطري.أم091عامبفنلنداكايانيفى

بطولةفيم000.5لسباقالذهبيةالميداليةعلىحصل

كايانيفىأقيمتالتيالقوىلألعابالعسكريةالعالم

علىحصل،جمعةخالدالبحريني.ام099عامبفنلندا

العالمبطولتيمنكلفيم002سمباقالذهبيةالميدالية

م9891عامرومافيأقيمتااللتينالقوىلألعابالسمكرية

،البكوشفتحيالتونسي09910عامبفنلنداكايانيوفي

موائفىم00032لسباقالذهبيةالميداليةعلىحصل

كايانىفيأقيمتالتيالقوىلألعابالعسكريةالعالمبطوأسة

فازت،بولمرقةحسيبةالجزائرية.أم091عامبفنلسدا

العالمبطولةمنكلفيأم0025سمباقالذهبيةبالميدالية

والدورة،أ!19عامطوكيوفيأقيمتالتيالقوىلألعاب

القطري.ام299عامبرشلونةفيأقيمتالتيالأوليمبية

فيأم،005لسباقأسذهبيةابالميداليةفاز،سليمانمحمد

فيأقيمتالتىالقوىلألعابالسادسةالعالمكأسبطولة

.ام299عاح!بكوبالافانا

المزيدتحقيقالقوىألعابفيالعربالابطاليواصل

العربيةالمستوياتكافةعلىوالانتصاراتالإنجازاتمن

العربيالمستوىفعلى.والعالميةوالأوليمبيةوالقارية

للشبابالقوىألعابفىالسابعةالعربيةالبطولةأقيمت

بسوريا،اللاذقيةمدينةفىام699عاموالشابات
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سبعبإحرازهللشبابالسعوديالمنتخبفيهاوتقدم

بخمسالجزائريالمنتخبتلاه،ذهبيةميداليات

ميدالياتبثلاثالتونسيالمنتخبثم،ذهبيةميداليات

تسعبإحرازهللشاباتالجزائريالمنتخبوتقدم،ذهبية

ميدالياتبسبعالتونسيالمنتخبتلاه،ذهبيةميداليات

وأقيمت.ذهبيتينبميداليتينالمصريالمنتخبثم،ذهبية

عامللرجالالقوىلألعابالعاشرةالعربيةالبطولة

فيهاوتقدم،بالسعوديةالطائفمدينةفىام799

تلاه،ذهبيةميدالياتعشربإحرازهالقطريالمنتخب

المنتخبثم،ذهبيةميدالياتبخمسالسعوديالمنتخب

ذهبيتين.بميداليتينالسوداني

بطولةأقيمت.العربيةالخليجدولمستوىعلى

ما699عامالقوىلألعابالخليجيالتعاونمجلس

تلاه،الأولبالمركزالسعوديالمنتخبفيهاوفاز،بالكويت

فىالكويتيالمنتخبثم،الثانيالمركزفيالقطريالمنتخب

الخليجيالتعاونمجلسبطولةوأقيمت.الثالثالمركز

فيهاوفاز،بالدوحةأم699عامالضاحيةلاختراقالثامنة

فيالسعوديالمنتخبتلاه،الأولبالمركزالقطريالمنتخب

الثالث.المركزفيالإماراتيالمنتخبثم،الثانيالمركز

للشبابالقوىلألعابالسادسةالخليجيةالبطولةوأقيمت

المنتخبفيهاوفاز،المتحدةالعربيةبالإماراتام799عام

المركزفيالسعوديالمنتخبتلاه،الأولبالمركزالقطري

الثاني.

فيالسادسةآسيابطولةأقيمت.القاريالمستوىعلى

نيودلهيفىأم699عاموالشاباتللشبابالقوىألعاب

خمسالقطريانالقوىألعابلاعبافيهاوأحرزبالهند،

برونزية.وميدالية،فضيةميدالياتوثلاث،ذهبيةميداليات

لسباقيالذهبيتينالميداليتينالنوبيمباركفرجأحرزفقد

.5147مقدارهرقماسجلحيثم،004لمسافةالعدو

جديذارقمامسجلاحواجز،م004لمسافةوالعدو،ثانية

وأحرز،ثانية7605.مقدارهللشبابالاسيويةللبطولات

م0005لمسافةالجريلسباقالذهبيةالميداليةسليمانناصر

وأحرز،دقيقة1926.4.1مقدارهرقماسجلحيث

مأ01لمسافةالعدولسباقالذهبيةالميداليةخصيفمبارك

للشبابالاسيويةللبطولاتجديذارقمابتعسجيلهحواجز

الدوسريراشدناصروأحرز،ثانية11.14مقداره

رقماسجلحيثالقرصرميلمسابقةالذهبيةالميدالية

الفضيةالميداليةسليمانناصروأحرز.م3605.مقداره

مقدارهرقماسجلحيثام005لمسافةالجريلسباق

الميداليةعبدالعزيزاللاعبوأحرز،دقائق.0253.3

مقدارهرقماسجلحيث،الثلاثيالوثبلمسابقةالفضية

تتابعلسباقالفضيةالميداليةالتتابعفريقوأحرزام،.625

جديداقطريارقماسجلحيثم004*4لمسافةالعدو

سليمانناصروأحرز،دقائق.7213.مقدارهللشباب

حيث،ام....لمسافةالجريلسباقالبرونزيةالميدالية

البطولةوفي.دقيقة31..4723مقدارهرقماسجل

عامأقيمتالتىالضاحيةلاختراقالرابعةالاسيوية

الأسمريشدادسعدالسعوديفازاليابانفيام799

فيكما2السباقمسافةقاطعاالفرديفيالأولبالمركز

الأولبالمركزالأولالسعوديالفريقوفاز،دقيقة.4037

بالمركزثنيانآلمباركسعيدالسعوديوفاز،الفرقفي

.7025فىكم8السباقمسافةقاطعاالفرديفيالاول

فيالثانيالمركزالسعوديالشبابفريقوحقق،دقيقة

القوىألعابفىالعاشرةإفريقيابطولةوأقيمت.الفرق

،بالكاميرونياوندهفيام699عاموالنساءللرجال

ميدالياتخمسالعربالقوىألعابلاعبوفيهاوأحرز

برونزية.ميدالياتوخمس،فضيةميدالياتوأرلغ،ذهبية

لمسابقةالذهبيةالميداليةقلاليأنيسالتونسيأحرزفقد

مترا،526.1مقدارهرقماسجلحيث،الطويلالوثب

القفزلمسابقةالذهبيةالميداليةرياحيأنيسالتونسيوأحرز

وأحرز،م06.4مقدارهرقماسجلحيثبالعصا،

المطرقة،رصيلمسابقةالذهبيةالميداليةتومىحكيمالجزائري

حاتمالتونسيوأحرزم،32.96مقدارهرقماسجلحيث

حيثكم،02لمسافةالمشيلسباقالذهبيةالميداليةغولة

آدمالجزائريوأحرز.ساعة92.1،!8مقدارهرقماسجل

حيثم،008لمسافةالجريلسباقالفضيةالميداليةحسينى

المصريوأحرز،دقيقة1..1747مقدارهرقماسجل

حيثبالعصاالقفزلمسابقةالفضيتينالميداليتينالسيدحسن

حيثالعشاريومسابقة،م02.4مقدارهرقماسجل

سميرالجزائريوأحرز،نقطة3967مقدارهرقماسجل

رقماسجلحيثالمطرقةرميلمسابقةالفضيةالميداليةحوام

الميداليةالحفنيإبراهيمالمصريوأحرز.م43.56مقداره

سجلحيثحواجزم004لمسافةالجريلسباقالبرونزية

ريدانماهرالتونسيوأحرز.ثانية7405.مقدارهرقما

رقمالممجلحيثالرمحرميلمسابقةالبرونزيةالميدالية

لوعيلياسينالجزائريواحرزمترا،064.772مقداره

رقماسجلحيثالمطرقةرميلمسابقةالبرونزيةالميدالية

داودالدينمحييالتونسيوأحرزمترا،3452.مقداره

سجلحيثكم،02لمسافةالمشيلسباقالبرونزيةالميدالية

عليسيدالجزائريوأحرز،ساعة311..01مقدارهرقما

رقماسجلحيث،العشاريلمسابقةالبرونزيةالميداليةصابر

القوىألعابلاعباتوأحرزت.نقطة7105مقداره

وثلاث،فضيتينوميداليتين،ذهبيةميدالياتأربعالعربيات

الميداليةخالدحنانالمصريةأحرزتفقد.برونزيةميداليات
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رقماسجلتحيثالحديديةال!صةرميلمسابقةالذهبية

كاريمنيةالتونسيةوأحرزتمترا،47.41مقداره

رقماسجلتحيثاغرصارميلمسابقةالذهبيةالميدالية

توميفاطمةالتونسيةوأحرزتمترأ،.0053مقداره

رقماسجلتحيث،الرمحرميلمسابقةالذهبيةالميدالية

الميداليةقارةديناالجزائريةوأحرزتمترا،8815.مقداره

رقمامعجلتحيثك!ا5لمسافةالمشيلسباقالذهبية

بغداديوفاءالمصريةوأحرزت.دقيقة.123ء8،مقداره

سجلتحيثالحديديةالكرةرمىلمسابقةالفضيةالميدالية

إبراهيمانجوىالمصريةوأحرزتمترا،42.41مقدارهرقما

سجلتحيثحصما،5أسمافةالمشيلسباقالفضيةالميدالية

كريمةالصريةوأحررت.دقيقة4.50.42مقدارهرقما

،م002لمسافةأ!دراأحسباقىالفضيت!!الميداليت!تمسحين

لمسافةأحدووا،ثانية.123مقدارهرقماسجلتحيث

ثانية،.4653مقدارهرقماسجلتحيثم،004

لمسابقةالبرونزيةالميداليةتومىفاطمةالتونسيةوأحرزت

17.14مقدارهرقماسجلتحيثالحديديةالكرةرمى

مترا.

عامأقيمت.عشرةالثالثةالمتوسطالبحردورة

القوىألعابلاعبووأحرزبإيطاليا،باريفيأم799

فضية،ميدالياتوأربع،ذهبيةميدالياتثمانيالعرب

إدريسالعرلىاحرزفقد.برونزيةميدالياتوخمس

مأ005لمسافةالجريأصسباقالدهبيةالميداليةمعزوزي

المغربيوأحرز،دقائق.77.43مقدارهزمنامعجلحيث

لمسافةالجريلسباقالذهبيةالميداليةصغيرإسماعيل

دقيقة،.74.5028مقدارهرقماسجلحيثأم....

العدولسباقالذهبيةالميداليةأبوحامدزيدالسوريوأحرز

25.94مقدارهرقماسجلحيثحواجز،م004لمسافة

لسباقالذهبيةالميداليةبولاميإبراهيمالمغربيوأحرز،ثانية

مقدارهرقماسج!!حيث،موانعم0003لمسافةالجري

صخريعزالدينالجزائريمماأحرزو،دقائق.088.18

مقدارهرقماسجلحيث،الماراثونأصسباقالذهبيةالميدالية

حسيبنحسناءالمغربيةوأحرزت.ساعة04.0.22

سجلتحيث،م008لمسافةالجريلسباقالذهبيةالميدالية

نوريةالجزائريةوأحرزت،دقيقة073.0.2مقدارهرقما

حيثأم005لمسافةالجريلسباقالدهبيةالميداليةبندية

المغربيةوأحرزت،دقائق27.11.4مقدارهرقماسجلت

م004لمسافةالعدو!مباقفيالذهبيةالميداليةبدواننزهة

وأحرز.ثانية10.55مقدارهرقمامعجلتحيثحواجز،

لمسافةالجريلسباقالفضيةالميداليةلحسينيحسنالمغربي

دقيقة،59.28.13مقدارهرقماسجلحيثءم،...

لسباقالفضيةالميداليةزيتونةعبدالرحيمالمغربيوأحرز

مقدارهرقماسجلحيث،ام....لمسافةالجري

الميداليةبوعوي!قهشامالمغربيوأحرز،دقيقة.859128.

سجلحيث،موانعم0003لمسافةالجريلسباقالفضية

سميرةالمغربيةوأحرزت،دقائق.03.028مقدارهرقما

حيثام،005لمسافةالجريلسباقالفضيةالميداليةرائف

الجزائريوأحرز،دقيقة06.11.4مقدارهرقماسجلت

م004لمسافةالعدولسباقالبرونزيةالميداليةلواحلةسمير

الجزائريوأحرز،ثانية70.64مقدارهرقماسجلحيث

لمسافةالجريلسباقالبرونزيةالميداليةالقرنىسعيدجبير

وأحرز،ثانية76.4721مقدارهرقماسجلحيثم008

الجريسباقفيالبرونزيةالميداليةبريويسعيدالمغربى

.8953.13مقدارهرقماسجلحيث،م0005طسافة

البرونزيةالميداليةكحيلكمالالجزائريوأحرز،دقيقة

مقدارهرقماسجلحيثام،....لمسافةالجريلسباق

الميداليةدمويمصطفىالمغربيوأحرز،دقيقة.91.4228

مقدارهرقماسجلحيث،الماراثونلسباقالبرونزية

ساعة.32122.

الألعابدورةشهدت.الأوليمبىعلى"المستوى

فيام699عامأقيمتالتىوالعشرونالسادسةالأوليمبية

:مرأتأربععربيتيندولتينعلمىرفعبأمريكاأتلانتامدينة

الذهبيةالميداليةشسعاعغادةالسوريةأحرزتحينما

0678مقدارهرقماسجلتحيثاسسباعية،للمسابقة

الذهبيةالميداليةمرسليالدينلورالحزائريوأحرر،نقطة

مقدارهرقماسجلحيثجري،م0051لسباق

الميداليةبولاميخالدالمغربيأحرزكما.دقائق7835.3.

زمناسجلحيث،م0005لمسافةالجريلسباقالبرونزية

حيسوصلاحالمغربيوأحرز،دقيقة378.03.1مقداره

حيثام،....لمسافةالجريلسباقالبرونزيةالميدالية

دقيقة.67.427.2مقدارهزمناسجل

عربيانقوىألعابلاعباحقق.العالمىالمستوىعلى

العالميةميلانبطولةفىام005سباقفيمتتاليينمركزين

المغربيأحرزفقد،أم699عامأقيمتالتيالقوىلألعاب

الديننورالجزائريوأحرز،أسذهبيةأالميداليةالقروخهشام

هشامالمغربيأحرزكما.للسباقاغضيةاالميداليةمرسلى

سراييفوبطولةفينفسهللسباقالذهبيةالميداليةالقروج

وفي.ام699عامأقيمتالتيالقوىلألعابالدولية

المغطاةللصالاتالقوىألعابفيالسادسةالعالمبطولة

المغربيأحرزبفرنسا،باريسفيأم799عامأقيمتالتي

لمسافةالجريلسبادتىالذهبيةالميداليةالقروجهشام

دقيقة،31.35.13مقدارهزمناسجلحيثم،0005

لسباقالفضيةالميداليةحيدةمحجوبالمغربيوأحرز

76.45.1مقدارهزمناسجلحيث،م008لمسافةالجري
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البرونزيةالميداليةصغيرإسماعيلالمغربيوأحرز،دقيقة

مقدارهزمنالممجلحيثم،0003لمسافةالجريلسباق

والعشرينالخامسةالعالمبطولةوفي.دقائق.10.047

تورينوفيأم799عامأقيمقالتيالضاحيةلاختراق

فىالفضيةالميداليةحيسوصلاحالمغربيأحرزبإيطاليا،

مقدارهزمناسجلحيث،كما332.لمسافةالرجالسباق

الثانىالمركزالمغربىالرجالفريقوحقق،دقيقة13.35

نقطة،07علىحصلحيث،الرجالفرقترتيبفي

فرقترتيبفيالرابعالمركزالمغربيالشبابفريقوحقق

نقطة.74علىحصلحيثكم،5.8لمسافةالشباب

أقيمتالتيالقوىألعابفىالسادسةالعالمبطولةوفى

القوىألعابلاعباأحرزباليونانأثينافىام799عام

وميدالية،فضيةوميدالية،ذهبيتينميداليتينالمغربيان

لمسباقالذهبيةالميداليةالقروجهشامأحرزفقد.برونزية

مقدارهرقماسجلحيثام،005لمسافةالجري

الذهبيةالميداليةبدواننزهةوأحرزت،دقائق8385.3.

زمناسجلتحيثحواجز،م004لممسافةالعدولسباق

الفضيةالميداليةبولاميخالدوأحرز،ثانية79.52مقداره

مقدارهرقماسجلحيثم0005لمسافةالجريلسباف

البرونزيةالميداليةحيصوصلاحوأحرز،دقيقة.349013.

مقدارهرقماسجلحيثأم....لمسافةالجريلسباق

دقيقة.67.28.27

ئاريخيةنبذة

منذجرىللعدوسباقأولأنالمرجحمن.البدايات

الملحمةفيالعدوسباقوصفوردفلقد.السنينآلاف

القرنفيألفتأنهايرجحالتيالإلياذةالإغريقيةالشعرية

الوحيدةالمسابقةهوالعدوسباقكانالميلاد.قبلالثامن

عاماليونانفىأقيمتالتيالأولىالأوليمبيةالألعابفى

القرنفيإنجلتراإلىالقوىألعابإدخالوتم.مق776

حتىوشائعةشعبيةتصبحلمولكنها،الميلاديعشرالثانى

عشر.التاسعالقرنحلول

شاعت.الميلاديعشرالتاسعالقرنفيالانتعالتق

السادسالقرنإبانالطردتىعلىالعدوسباقاتإنجلترافي

محددةمضاميرعلىالسباقاتولكن،الميلاديعشر

؟الميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةحتىتبدألمالقياسات

إنجلترا.مدارسفىالعصريةالقوىألعاببدأتحيث

عامالصفوفبينمباراةإيتونمدرسةأقامتولقد

ضدام864عامكمبردججامعةوتنافعست.ام837

بينالقوىلألعاب!مباقأولفىأكسفوردجامعة

فيبدأتفقدالسنويةالإنجليزيةالبطولاتأما.الجامعات

.ام866عاملندن

القرنبدايةقبلبطولاتأخرىدولعدةوأقامت

لألعابنيويوركناديتقابل،ام598عامففى،العشرين

دولىلقاءأولفىالقوىلألعابلندنناديمعالقوى

أولباليونانأثينامدينةاستضافتأم816عاموفىبارز.

أداءأنمنالرغموعلى.عصريةأوليمبيةألعابدورة

الأولمبيةالألعابأنإلارائفا،يكنلمأثينافياللاعبين

المنافساتأنكمانفسها.بالألعابعطمااهتماماأثارت

الأوليمبيةالألعابمنجزءاتكنلموالتيالنساء،بين

.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفيأيضابدأت،الأولى

عامفي.الميلاديالعشرينالقرنوأواسطأوائل

لالعابالدوليالاتحادتشكيلعلىبلدا61وافقأم219

عاموفي.للرجالالقوىألعابويديرليحكمللهواةالقوى

النساء.بينللمنافساتدوليةمنظمةتشكلتام179

عامحتىللنساءمنفصلةدوليةبطولاتتقاموكانت

الأوليمبية.المنافساتفيالنساءدخلتعندماأم289

العداءرفعالعشرينالقرنمنالعشرينياتوفي

الشعبيالمستوىإلىالقوىألعابنورمىبافيالفنلندي

بتسعوفازمرة،35العالميةالأرقامحطمحيث،الدولي

نأكما.فضيةميدالياتوثلاثأوليمبيةذهبيةميداليات

رفعت،المتحدةالولاياتمنوهي،ديدركسونبابي

والشعبية.الشهرةمنرفيعمكانإلىالنسائيةالقوىألعاب

فضيةوميداليةذهبيتينبميداليتينديدركسونفازتفقد

.ام329عامجرتالتيالأوليمبيةالألعابفىواحدة

الولاياتمنوهواونز،جسىفازام369عاموفى

نأبعدوتقاعد،ذهبيةميدالياتبأرلغ،الامريكيةالمتحدة

أوائلوفي.مسابقاتسبعفىعالميةأرقاماحقق

ورمردام،كورنيليوسلفتالعشرينالقرنمنالأربعينيات

ألعابمتابعيأنظار،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنوهو

بالقفزالعالمىوالميدانالمضمارفيربفوزهوالمضمارالميدان

خلال.مرة43مجموعهبماقدما15منأعلىبالعصا

القوىألعابلاعبوحطمالعشرينالقرنمنالخمسينيات

الوثبفيأوونرقمماعداالسابقةالعالميةالأرقامكافة

منتصففي.الكباراللاعبينبينومن.أم359لعامالطويل

منزاتوبيكإميلالطويلةالمسافاتعداءبرزالعشرينالقرن

أوبريانباريالحديديةالكرةوراميتشيكوسلوفاكيا،

الأمريكية.المتحدةالولاياتمنأورترآلالقرصورامي

ألعابفيأوليمبيةذهبيةميدالياتبأرلغزاتوبيكوفاز

حطموقد.نفسهالوقتفيعالميةأرقاموبعشرةالقوى

بمركزينوفاز،مرة31الحديديةالكرةرميأرقامأوبريان

الألعابفىواحدرابعومركز،ثانومركزأولين

الألعابفيالقرصبرميفازفقدأورترأما.الأوليمبية

.مراتأربعالأولمبية
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هذهعلىكبيرتغييرطرألقد.اليومالقوىألعاب

سادالتيفالإنجازات.العشرينالقرنأواسطمنذالرياضة

ففى.الأيامهذهفىعاديةأصبحتمستحيلةأنهاألاعتقاد

أولبانسترروجرانبريطانىالعداءأصبح،أم459عام

وفي.دقائةىأربعمنأقلفيالميلمسافةيقطعشخص

002منأكثرقطع،ذلكتلتالتىعاما02ادغضون

أواخروفى.دقائقأرلغمنأقلفيالميلمسافةشمخص

05أفضلبينيكنلم،العشرينالقرنمنالثمانينيات

مسابقةكلفىعظيمةإجازاتأحرزواالذينمنلاعبا

.ام089عامماقبلفترةلاعبيمنقليلعددسوى

ألعابفىالرائعالتقدملهذاالأسبابمنعددهناك

أوروبا،فيالمنافساتتزايدالأسبابتلكبينفمن؟القوى

اساليبمنكلفىحدثالذيالتطورإلىبالإضافة

فى،القوىألعابكانتالأداء.وفنونوالمعداتالتدريب

أغواعدافىالتوسعتمفقد،ذلكومع.للهواةرياضةالعادة

كبيرةنقديةمبالغبتلقىللرياضيينتسمحأصبحتبحيث

،الأخرىالمنتجاتأوالرياضيينأحذيةعلىالتوقيعلقاء

ونتيجة.الرياضيةالمسابقاتدعواتفىالظهورولقاء

مستوىمنالنقوداكتسابفرصرفعتفقدلذلك

.المنافسات

رياضمسساعدتالمطورةالتدريبأساليبأنكما

رفععلىفالتدريببموإجادتهالأداءحسنعلىالأيامهذه

وحتىوالوثبللرمىأكبرقوةاللاعبينيعصالأثقال

رفعتسالحديثةوالأحهزةالمعداتأنكما.للجري

اللاعبين.أداءمستويات

منالكثيرتتضمنالخيالاصطاعية،المفطميرإن

إلىتصلكبيرةبدرجةالعداءوقتتختصرالنابضةالقوى

القفزعصاواممتخدأم.دورةكلواحدةثانيةمقدار

الخشبيةالعصامنبدلآالزجاجيةالأليافمنالمصنوعة

إلىالمدهشةورمردامارتفاعاتخفضتقد)الزانة(

التقنياتأفادتوقد،التانويةالمدارسأداءمستويات

استخداميضيف،العالىالوثبفىفمثلاأيضا،الحديثة

.الوثباتمعظمإلىسم15نحوفوسبريوثبة

الشعبية،القوىألعابفيالحاليونالأبطاليعكس

فىالأسماءأكبرقائمةوتتضمن.الرياضةلهذهالعالمية

منكلاالعشرينالقرنثمانينياتفىللرجالالقوىألعاب

منلويسكارلوالعداءموسز،إدوينالحواجزسباقبطل

عويطةسعيدالطويلةالمسافاتوعداء،المتحدةالولايات

بالعصاالقفزوبطلبريطانيامنكووسباستيان،المغربمن

سباقوبطل)سابقا(،اسموفييتيالاتحادمنبوبكاسيرجى

مسابقاتفىأمابريطانيا.منطومبسونداليالعشاري

الوثبوبطلةوالعداءةكوخمارشاأحدأءةافإنالنساء

منكانتا)سابقا(الشرقيةألمانيامندريزلرهيكيالطويل

القرنمنالثمانينياتفيالرئيسيةالبارزةالشخصيات

منكلأيضاالمهمةالرياضيةالشخصياتومن.العشرين

الطويلالوثبوبطلةجوينر،جريفثفلورنسالعداءة

الولاياتمنكيرسىجوينرجاكياسمباعىمسابقةولاعبة

الأمريكية.المتحدة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الآتية:المقالاتأيضا:والظر.الأولمبيةالألعابالظر:

الألعاب

العدوالرمح

العاليالقفزالقرصرمى

معركة،الماراتونالحديديةأممرةارمي

العشاريةالمباراةالمطر!ةرمي

المشىالحواحزيسات

بالزانةالوت!الحماسىأصسباثا

!ساق،الصاحيه

لتراجما

زاهارياسحيسيأويز،

دالي،طومبسونروجرلسيرانيستر،لا

ستيانسبا،كوجيرمى،تورب

لموضوعاعرعنا

نالميدوارلمضماا-أ

انلميدا-برلحصماا-أ

المضمارلمباقات-2

المشييساقات-دالجريلساقات-أ

التتابع!سباقاتهـ-الحواحزسباقات-ب

لعالموايمباقات-خ

الميدانسباقات-3

الرميسباقاتبالوثبسباقات

والخماسيوالسباعيالعشاري-4

المنافسات-5

المضمارح!اهسظمات

القوىألعابلقاءات-دالمنافساتأنواع-!

العربيةالدولفيالقوىألعاب-6

تاريجةنبذة-7

أسئلة

الميدانية.المسابقةفىالحكموطائصص!واحدةادكر

العصرية؟القوىألعاببدأتأي!

صضمار؟فىلايقامالعدوسباقاتم!سماقأي

؟ورمردامكورليليوسمن

المركمة؟المافساتفيالفائزتحديديتمكيف

؟القوىألعا!تحكمالتىالدوليةالمنظمةما

أواسطممذالقوىألعابأداءدىللتقدمالقليلةالأسبابما

الشري!؟القرن

الأصل؟فىتدعىالتلاتيةالوتةكالتماذا
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أخرىومركباتالبارودمنمزيجالئاريةالألعاب

إذاالألوانمتعددوشرراووميضامرتفعادويامحدثةتنفجر

أما.الناريةالصواريخفنأيضاعليهاويطلق.اشتعلت

عليهافيطلقفقطمرتفعادوياتحدثالتيالناريةالألعاب

إنهاحيث،خطيرةتعدالناريةوالألعاب.الناريةالمفرقعات

بوساطةإلاتدوالهاينبغىلالذاالبارود،مادةعلىتحتوي

معهاالتعاملأسىءماإذاالألعابهذهشأنومنالخبراء.

غيرللشخصخطرةبالغةإصاباتمحدثةتنفجرأن

استخدامها.علىالمتدرب

أنابيبفيالبارودبحشوالناريةالألعابمعظمتصنع

خشننوعمنببارودعبئتماوإذا.الورقمنمجوفة

وأماالهواء.فيالصواريخلدفعتستخدمفإنها،وبإحكام

تفجرفإنهامتماسكغيرنوعمنببارودعبئتإذا

البارود.انظر:الجو.فىصعودهبمجردالصاروخ

الموادبعضمنصغيرةمقاديرالمصنعونيضيف

البراقة؟الألواند!حداثالبارودإلىالخاصةالكيميائية

الأصفر،اللونلإنتاجالصوديوممركباتفيضيفون

النحاسومركباتالأحمر،للونالسترونتيومومركبات

الفحمإضافةويمكنوالأخضر.الأزرقللونينوالباريوم

براقا.ملتهباذيلاالصاروخليعطيالبارودإلىالنباتي

الألعابصواريختعمل.الناريةالألعابتعملكيف

لثمبيهةقاعدةوفقالناريةالأسهمأيضاتسمىالتيالنارية

فيقوم.الكبيرةالعسكريةالصواريخفيالمستخدمةبتللث

غازاتيكونالذيالخشنالبارودشحنةبإشعالالمصهر

إلىالصاروخيدفعمماالورقىالأنبوبمؤخرةمنتنطلق

نقطةأقصىمنبالقربالصاروخيصيروعندماالهواء.

ذأتالدقيقةالكبسولةالخشنالباروديشعل،لتحليقه

الصاروخالانفجارويحطمتنفجر.ثمالناعمالبارود

القطاعأيبمالمقدمةفيالناريةالمفرقعاتمنكثيراويشعل

للصارو!.الأمامي

الناريةالألعابمنضربوهي.الرومانيةالشموع

لذانشطةغيرمادةتفصلهاالبارودمنشحناتعنعبارة

الوميفالمتألقمنمنفصلةمجموعاتتطلقفإنها

فيأما.المدويةالأصواتمنوسلسلةالملونةوالأضواء

مرنطويلأنبوبفييعبأالبارودفإن،كاثريندواليب

ذاتالمقوىالورقمنلأسطوانةالخارجيبالجانبيلحق

وعندما،الثقبهذافىعصاوتوضعوسطها.فيثقب

العصاحولتدورالأسطوانةتجعلوتحترقالعبوةتشتعل

أنابيبفهيالناريةالرماحأماوشررا.متألقاوميضاباعثة

وهى.متعددةألواناتنتجناريةبألعابمملوءةرقيقةورقية

منظراتشكلبحيث،الخشبمنإطارعلىقالبفيمرتبة

اشتعالها.عندرايةأوصورةأو

استخداماتالناريةللألعاب.الأخرىالاستخدامات

تحذيريةعلاماتبمثابةتستخدمفهي،نافعةجادة

أحمربضوءتتوهجالصمامةتسىقطعةفهناك؟وللإضاءة

ليلا.الطرقعلىتحذيريةكإشارةتستخدملامع

والمساعدةالنجدةيطلبواأنللناسيمكنكما

هذالمحيري.مسدسباسمالمعروفالمسدسباستخدام

منرؤيتهايمكنالهواءفىضوئيةإشارةيطلقالمسدس

لإنارةالمظليةالضوئيةالإشاراتتستخدمكمابعيد.

الألعابصواريخمننوعوهناك.الطائراتهبوطمناطق

السفننحوالنجاةحبالليحملاستخدامهيمكنالنارية

الحروبأثناءالمضيئةالقذائفتستخدمكما.الغارقة

.المعاركساحاتلإضاءة

المتفجر.:أيضاانظر

)1!دعا!الأوليمبيةالألعابانظر:اليوئائية.الألعاب

.ألعاب،نميان(،القديمة

الكتب.فيموجود!انونحويخيا!افينإلغاء

لكنفقط،جديدةقوانينإصدارحقلهاالتشريعيةوالهيئة

وأحياناصدورها.سبققوانيناستبعادصلاحياتأيضالها

قانونإلغاءعلىمباشرةينصمرسوماالتشريعيجيزقد

وأحيانا.الإلغاءالسريعيسمىالمرسومهذاومثل،سبقه

يعدلمالقديمالمرسومأنببساطةيوضحجديدقانونيصدر

ومن،الضمنيالإلغاءيسمىالحالةهذهوفيمنطجقا.

أقدمآخرمنفقطجزءمعجديدقانونشعارضأنالممكن

هذهضمنايلغيالجديدالقانونويفه!أن)سبقه(.منه

.تسايرهلاالتيالاسبقالقانونمنالأجزاء

رو!االتيا-،تمنهـجموعةوقليلةألف

ملكوشهريارشهريار.للسلطانشهرزادتسمىشخصية

ليلةكلبكرايأخذ،سفاحإلىفتحولزوجتهخيانةعاين

وهربواالناسضجحتىليلتها،منيقتلهاثمويفترعها،

الوزير.ابنةشهرزادإلاالمدينةتلكفىيبقولم،ببناتهم

وسيرالكتبقرأتشخصيةالقصصهذهحاكيةوشمهرزاد

كتبمنكتابألفجمعتإنهاقيل.الأموأخبارالملوك

هذازوجني:السلطانوزيرلأبيهافقالتوالشعر،التواريخ

وسبباللبناتفداءأكونأنوإماأعيعق،أنإما،الملك

تسكتثم،حكايةليلةكلعليهتقصوكانتلخلاصهن.

جعلمما،مشوقموقفعندالصباحيدركهاعندما

.الباقياتحكاياتهالسماعيستبقيهاالسلطان

تحولتشهرزادروتهاالتيالحكاياتهذهوبفضل

.خيرةشخصيةإلىشريرةشخصيةمنشهريارشخصية



ألفاالألفا057

النديموابنم(،9هـ،3457)6المسعوديأنومع

هزاربعنوانفارسىكتابإلىيشيران!م(هـ،59)ء38

أع!بأالرئيسيةوشخصياتهعنوانهفىالشبهقريبطأفسان

القصصيةبتقاليدهاوأسلة،ليلةألفأنإلا،وليلةليلة

مميزةبصورةواحتفاظها،أ!الأجياتناقلتهاالتيالشفهية

خصوصاالعصورعبرالحضاريةورموزهاالعربيةللحياة

واستمراريةالعربيةالخيلةبراعةتؤكد،المملوكيالعصر

تدوينها.تمأنإلىالقصصيالشفهيالتقليد

إلىوليلةليلةألفمنإليناوصلتمخطوطةأقدمتعود

للعاميةأقرببلغةكتبتوقد.الهجريعشرالحاديالقرن

الإنسانإلىالقصصىبخطابهاوتتجهأحيانا،ومسجوعة

لهايعرفولم،العربيالنحوبقواعدتتقيدولم،العادي

شعبيا.أدباعدتولذلك.مؤلف

وحياةاضجارواالحكامحياةوليلةليلةألفتصور

*ااوعواأ!جائبأأجواءفيهاوتشيع،والكادحينالفقراء

الغرائب.

هذهفىأساسيامحوراانشرعلىالخيرأنتصارويشكل

ففي.الجنوعوالمالسحربأجواءتكتظالتيالحكايات

المتواضعالشابيتحول،الدينعلاءمصباححكاية

الوزيرعلىيتغلب،ثريإلىالجنيبمساعدةعلاءالدين

القصصهذهفىويتكرر.السلطانابنةمنويتزوجالشرير،

وتكثر.مختلفةحيواناتإلىالسحربفضلالبشرتحول

وماالسندباد،رحلاتمثل،المثيرةالمغامراتقصصفيها

والسمكة،الرخطائرمثلالخلوقاتعجائبمنشاهده

أنهامنهماظئاعليهافرسواالملاحينعلىأمرهاالتبمه!التي

البحر.فيجزيرة

منوالغرائبالقصصيةوالسياقاتطر19جعلتلقد

الأدباءوألهم،المترجموننقلهأدبياعملاوليلةليلةألف

إلىغالانترجمهافقد.الدارةنوشغل،والفنانين

بينبرتنالإنجليزيةإلىوترجمهاام،408عامالفرنسية

إلىذلكبعدترجمتثمأم(،88وه)1882عامي

.اللغاتمختلف

ما481عاموليلةليلةلألفعربيةطبعةأولوظهرت

بمطبعةالقاهرةفيطبعتثمكلكتا،فىطبعتعندما

طبعةصدرتأم849عاموفي.أم835عامبولاق

،أم099عامرفي.مهديد.محسنبهاقاممحققة

محسنالدكتورنسخةاعتمدتإنجليزيةترجمةصدرت

ميشيلأندريهأصدركما.هنداويحسينبهاقاممهدي

وليلةليلةلألفجديدةالشئترجمةلنالدينوجمال

.أم399عامالفرنسيةباللغة

الأدبيةالأعمالفيواضحاوليلةليلةألفتأثيريظهر

سبيلفعلىوالأدباء.الفنانينمخيلةأبدعتهاالتىوالفنية

ووضعشهرراد،مسرحيةالحكيمتوفيقكتب،المثال

عامشهرزادسيمفونيتهكورساكوفرمسكى

بعضفيحاويوخليلتنيسونواستلهمهاام(،)887

وجونبوألنإدجارقصصفيأثرهاوظهرقصائدهما،

الرسم،مجالوفى.وغيرهمجبرا،إبراهيموجبرابارث

أفلامإلىحكاياتهابعضوتحولت،دولاكإدموندأ!متأ

،الباحثونبهاواهتمأم(.)299علاءالدينفيلممنها

أطروحة:مثلالجامعيةالدراساتمنالعديدحولهاوكتب

الأدبعميدعليهاأشرفالتى،القلماويسهيرالدكتورة

التى،غزولفريالوأطروحة،حسينطهالدكتورالعربي

.تودوروفعليهاأشرف

)الأدفاالعربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:ألفا.الألفا

أعا(.أ

البلادفيالبريالنباتانظر:الأبيص.ألفاالألفا

الأدمر(.األفاالأأغا)االعرس!

الجوزاء.منكبانظر:أوريوس!.ألفا

أم(.-889)1191وولترلويسألفاريز،

لإسهاماتهأم689عامنوبلجائزةنال،أمريكىفيزيائي

وأالذرية)دونالذريةتحتالجسيماتدراسةنى

.الذرةنواةفيتوجدالتي(،الذرةمنالأصغرالجسيمات

الثانيةمنجزءلفترةيوجدلجسيمشكلاألفاريزاكتشف

فقط.

ألفاريزصممالعشرينالقرنمنالخمسينياتوخلال

الحجراتتدعىالاتكاليفورنيا،جامعةفيوزملاؤه

الذرية.تحتوالجسيماتالذريةالنوىلدراسةالفقاعية

التىالنتائجلتحليلحاسوبيةبرامجبتصميمقامواكما

ألفاريز،اكتشف.الالاتهذهبوساطةإيجادهايمكن

تحتالجسيماتمننوعين،التقنياتهذهباستخدام

ذلكومنذ.أم069عاموذلكالأمد،قصيرةالذرية

أنواععلىبالتعرف،آخرونوعلماءهوقام،الوقت

.عديدةأخرى

الدكتوراهدرجةوحازفرانسيسكو،سانفيألفاريزولد

والتحق،ام369عامفىشيكاغوجامعةمنالفيزياءفى

.أم389عامكليبيرفى!اليفورنياجامعةبفرع

كتابةفيبهايستعانالحروفمنمجموعةالألفياء

لمإذاحرفا،28العربيةاللغةحروفعددويبلغ.اللغة

عندالهجاءحروفوتبدأ.بالهمزة92و،الهمزةتحتعسب

عند)ب(و)أ(حرفيمنالشبهقريبيبحرفينالأممعظم
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التيالحبشيةعداماالألفباء،عليهاأطلقلذا،نطقهما.

.عشرةالثالثةالمرتبةفىالألفحرففيهايأتي

منملعضبعضهميتفاهمونقديماالناسكانربما

الأسلوبلديهميكنولم.بالإشاراتأوالكلامخلال

قدالتيالذاكرةسوىالمهمةالأحداثبهيسجلونالذي

لهميكنولم.مهمحدثأوحاسمةمعركةبقصةتحتفظ

منتناقلهاسوىبعيدةلمسافاتالرسائللنقلوسيلةمن

ثمواحد،شخصيحفظهاأنأو،شفاهةاخرإلىشخص

إليه.المرسلإلىبنقلهايقوم

الأولىمراحلهافيالكتابة

فيالإنسانشرععندماالكتابةمراحلأولىبدأت

عليهاطلقالطوروهذا.أفكارهعنللتعبيرالصوررسم

ف!ة.عنتعبرصورةكلكانتحيثالتصويريالترميز

التيالشعوببينالاتصالمنالطريقةهذهمكنتوقد

الرمزيالطورالمرحلةهذهتلا.مختلفةبلغاتتتحدث

غيربطريقةأفكارهعنيعبرالشخصصارحيثالكلمي

يريدالتىالفكرةكلماتتمثلعلاماتباستخدام،مباشرة

شياهخمسعلىتحتويصورةيرسمأنمنفبدلآنقلها،

كان،حيواناتخمسةمنيتكونقطععنللتعبير

وعلامةخمسةالعددتمثلعلامةبرسميقومالشخص

الثالثالطورإلىالكتابةابتقلتثم.الشاةتمثلواحدة

فيالحقيقيةالبدايةالطورهذاويعد.المقطعىالطوروهو

أصبحتفقد.الصورةعنوانفصالهاالكلماتتهجئة

الصورةوليسصوتيامقطعاتعنيالطورهذافيالصورة

منالأولالمقطععنيعبرأنالشخصأرادفإذاذاتها.

الصوتلتعنيكفصورةيرسمكانفإنهيدفعكلمة

طوروهوالرالغطورهاالكتابةدخلتثم.الصورةوليس

صورالكاتبفيهاستخدمالذيصوتياالكلماتتحرير

ثم.إلخ..الثانيثمالأولالصوتمنهايتكونالتيالأشياء

ضروبوأقدم.الهجائيالطوروهوالأخيرالطورجاء

استخدمهاالتىالهيروغليفيةالبشرعلمبلغهفيماالهجاء

يأيمثلوفيها،والأزتكيونوالمايانيونالقدماءالمصريون

شىءأوحيوانأوشخصصورةعادةوهو-الرموزمنرمز

صوتا.أومقطعاأوكلمة-

الأولىالألفباءنظم

منمئاتمنيتكوننظامااستخدموا.المصريينقدماء

الكتابةوكانت.مقاطعأوكاملةكلماتتمثل،العلامات

عنعبارة،.مق0003عامقبلاستخدمتالتيالمصرية

الكتابةكانتفقد،البنائيةالناحيةمنأما.صوريةكتابة

مقطعية.أوكلميةكتابةعنعبارة

ثم،المصريالكتابةنظامجمنبشيألموا.السامون

..مأق005عامحواليالالفبائيةالكتابةمننوعااخترعوا

صوامتعلىللدلالةعلاماتالساميوناستخدموقد

أخذواقدأنهمويبدو.المصريونفعلكماتماما،المقاطع

لكنهمفيها،وعدلواالهيروغليفيةالكتابةصوربعض

لغتهم،فيالموجودةللأصواتلترمزالصورهذهاستخدموا

جزيرةشبهفيالألفباءعلىيحتوينصأقدمعلىعثروقد

سيناء.

علامة،22منيتكوننظاماابتكروا.الفينيقيون

العلاماتهذهوكانت..مق0001عامحواليوذلك

انظر:.الصائتةوليسفقطالصامتهالأصواتتمثل

أشكالبينعلاقةهناكأنويبدو.الصائت،الصامت

يواجهونالمؤرخينأنإلا،والفينيقيةالساميةالألفباء

نظرابينهما،الموجودةالعلاقاتهذهتتبعفىصعوبة

بالصورالكتابةعلاماتكلبهاالفينيقيةاللغةلأن

الأنظمةعنيعرفمالندرةوكذلك،والخطوط

سوريامنكلفيتستخدمكانتالتىالأولىالكتابية

سبقواالكنعانيينأنيعتقدمنالعلماءومن.وفلسطين

ابنةهيالفينيقيةالألفباءوأنالابتكارهذاإلىالفينيقيين

الكنعانية.

منمكونابهمخاصاألفبائيانظاماطوروا.القبارصة

غيرمقطعيكلمىنظاممنمأخوذةوحروفه،علامة56

أولئاصامتاتمثلالنظامهذافيعلامةكلكانت.معروف

علاماتاختراعهىالتاليةالخطوةوكانتمختلفا.وصا!شا

والصوائت.الصوامتتمثلمختلفة

فأخذوا.الفينيقيينبالتجاراتصالعلىكانوا.الإغريق

استعارواوقد.للغةالمفردةالأصواتكتابةفكرةعنهم

،.مق008مشةسبقتالتيالفترةفيالفينيقيةالرموز

الإغريقية.الألفباءليكونواعليها،تعديلاتلمادخالوقاموا

مماأكثرصوامتعلىتحتويالفينيقيةالألفباءكانتولما

منهاتبقىمااستخدموافقد،لغتهمفيالإغريقإليهيحتاج

الألفباءأسماءأخذواوقد.الصاثمةالأصواتلتمثل

فينفسهاالعلاماتأخذواإنهمبل،لعلاماتهمالفينهـيقية

بتعديللاحقوقتفيقامواوقد.الحالاتمنكثير

الأساسلتشكلالإضافةأوبالحذفالحروفهذهأشكال

اليونانيةالألفباءتمثلالتيوالعشرينالأربعةللحروف

الحالية.

بدايةتناولتالتيالرواياتتختلف.العريةالألفباء

وضعأنهيرىماالرواياتهذهفمن.العربيالخطوضع

مناقتطعإنهيقولماومنها،السريانيةبهجاءمتأثرا

الفينيقيين.إلىبهيعودماومنها،الحميريالمسندالخط

العربىالخطأنرجحاالمقارنةالدراساتأنعلى
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573الأكبرلفردأ

الدراساتهذهوترى،النبطيالخطمناشتققدالقديم

قبل،النبطيالخطمنطوراخركانربماالعربيالخطأن

.الميلاديالسادسالقرننهايةفيالحجازإلىينتقلأن

واندفاعالإسلامبظهورالعربىالخططفرةكانتثم

والحديثالقرآنلحفظوالكتابةالقراءةلتعلمالمسلمين

الحرفرسمتطورثمأيضا.الرسائلولكتابةوتدوينهما

الحروفرسمشكلانقسموقد.الانعليههوماإلى

الكوفي،منها:،الخطوطسميتفنيةأشكالإلى

انظر:.والديوانى،والرقعة،والفارسى،والثلث،والنسخ

العربى.لخطا

هوكماألفبائيا،ترتيباالعربيةحروفترتيبجاءوقد

ذلك،قبلأما.الليثىعاصمبننصريدعلى،الانمعروف

كلمنحطيهوزأبجدأيأبجديا،ترتيبهاكانفقد

الأبجدية.6نظر:ضظغ.ثخذقرشتسعفص

نظامطوروقدصامتا،22منتتا"لف.العبريةالألفباء

إلىلتشيروشرطاتنقاطباستخدأم-م007عامحوالي-

،الآنإلىتستعملالإشاراتهذهزالتوما.الصوائت

.الصلاةوكتبالمدارسكتبعلىمقتصرةولكنها

وهى،بالديفانجريةوتعرف.السنسكريتيةالألفباء

فيتطويرهاتموقدالهند،فيالكتابةأشكالأقدم

ومن.البراهميةمنفرعوهي،الجوبتيةالألفباء

الألفباءوتكتب.اراميةأصولألهاأنالممكن

43منوتتألف،اليمينإلىاليسارمنالسنسكريتية

صائتا.41وصامتا

العاشرالقرنفىتطورت.السيريليةالألفباء

المنصرانطورهاالتىالجلاجوليثيكيةالألفباءمنالميلادي

منكلفياليوممستعملةوهذه.وميثوديوسسيريل

وصربيا.بلغاريا

هماواليابانيةالصينيةاللغتينأنإلىالإشسارةويجب

يحصىلاعددمنتتألفانإذألفباء؟بدونالكبيرتاناللغتان

.كلماتتمثلالتيالأشكالمن

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الألفبائية.الحروفمنحرفبكلالخاصةالمقالاتانو

أيضا:ان!

القديمةمصراللغة،الصيسيةالاختزال

إشارات،مورسلكتابةالغةنتو،لأسبراا

النطقالتصويريةالكتابةلغة،الإشارة

الهيروعليفيةالمسماريةالكتابةطريقة،بريل

اللغة،اليالانيةاليدويةالكتابةالتهجئة

اللغة،اليونانيةوآدابهاالعبريةاللغةاللغة،الروسية

العريةاللغةالرون

المحطوطةفورالسيما

الموضوعصرعنا

الأولىمراحلهافيالكتابة-ا

الأولى:الألفباءنظم-2

العربيةالألفباء-ولمصرييناءقدما-أ

العبريةلألفباءا-زميودالسا-ب

يتيةالسنسكرءلفبالأا-حالفينيقيون-ج

يليةلسيراءلفبالأا-طرصةلقباا-د

ل!غريقا-هـ

سئلةأ

الكتابة.بهامرتالتيالخمسةالأطواراذكر-أ

يما؟قدييتفاهمودالناسكانكيف-2

الهجاء؟ضرو!أقدمما-3

الألفباء؟علىيحتوينص!أقلىمعلىعثرأين-4

الفينيقيةاللغتينعلاماتبينتتئالعلاقةالعلماءيستطعلميم-5

والسامية؟

العربى.الخطأصلحولتختلفالتيالمذاهبمنتلاتةاذكر-6

رأيك؟فيالعربيالخطأصلما-7

العربي؟الحططفرةجاءتمتى8

.العريا!فخطهوطبعضاذكر-9

ألفباثيا؟ترتيباالعربيةالأبجديةرتبمنأوأطمن-01

عدم،الأصواتانظر:.الدوليةالصوئيةالألفباء

(.الأصوات)تصنيف

فيمدكاكانم(.)984-998الأكبرألفرد

الغزومنوسكس،بلادهأنقذبانجلترا.الغربيةسكسونيا

مملكةبقيادةإنجلتراتوحيدأساسووضعالدنماركي

وكان،والأدبالتعليمإحياءحركةقاد.الغربيةسكسونيا

لقبعليهأطلقلذلك،والسلمالحربفيبارزاقائدا

الأكبر.

أكسفوردشاير.منجزءالانوهيوانتجفيألفردولد

تدلطفولتهفيحادثةوهناك.للعلمتوأقاطفولتهفيكان

أطفالهامنطفللأولجائزةأمهخصصتفقد.ذلكعلى

،الجائزة-أصغرهم-ألفردربحوقد.القراءةيتعلمالخمسة

كتابعنعبارةوكانت

لملمكابه!يهرئملم!ض؟%كالا-!كا؟لم3؟+

؟؟لاس،؟؟،سكسونييننجلو-لاائدقصا

نم!3!!ءثلأ!بم!لأسافرالسابعةيكملأنوقبل

(11رس/لأ"ثبتهوقد.مرتينروماإلى

تزكل؟ص+3لهوأظهرت.الرابعليوالبابا

لإ2ونكا؟/+إ؟وي7-ربينالتباينالرحلاتهذه

"*"؟!بم"لم!؟بخلمجدطفيكا3!أوروبامنالمتحضرةالمناطق

-"-كا!"-?!*جرسل!-س--خ!إنجلترا.المتخلفوبلده

-3-"سكا!لمحس؟اطن!إ-ء+!ع!!!ح!؟.للدنماركيينهزيمته

الأبرألفردم871فيملكاأصئألفرد
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اصةحافيالغربيةمعكسونياوكانتالرالغ،أخيهموتبعد

العديدوبعد.!شواتلعدةامتدتمإلدنماركيينحرب

ل!ش،الغزاةمعسلامإلىألفردتوصلالخاسرةالمعاركمن

وهزمواسنواتأربعبعدهجماته!استأنفواالدنماركيين

اطصا!نهايةفىهزمهموأحصهتشبسهام،معركةفيألفرد

كط،الدنمارالقائدووافق.م878عامأدنجتونمعركةفي

ثيونالدنمارنقضأنوبعدنصرانئا.تعميدهعلىغثرم،

فتحوهوأسهانتصارأعظماألفردحقق،ثانيةالسلاماتفاق

انشرقيالثلثإلىالدنماركيونوانسحم!،م886عاملندن

الإنجليزيالشعبواعترفدينلسو،المسمىإنجلترامن

خاضعيني!صنوالموالذينوخارجها،وسكسداخل،كله

مقاليدوسلمواعليهماملكابألفرد،الدنماركيينلحكم

أمورهم.

أسطولآووضعاستراتيجيةنقاطفيالحصونألفردبنى

مرحراستهامم!صتهلحمايةالساح!طولعلىالسفنمن

الح!صمة.أضصويرأغهـوان!تامنمحموعةأصدركماالغزو،

الأنالتعليما،مستوىتدنى.للعلمتشجيعه

المراكزكانتالتيوال!ضائسالأديرةنهبواالدنماركيين

الذينالرجالمنقلةهناكوكان،للتعليمالوحيدة

المدرسينألفردجلبلذا.وال!صابةالقراءةيستطجعون

إنجلتراوشمالويلز،منو!ع!!م!إلىالعلمورجال

إلىاللاتينيةمنكتبترجمةفىبنفسهوأسهموأوروبا،

الأحداثعنبسجليحتفظوكان.الأنجلوسكسونية

بهأحم!!اوظل.الأنجلوس!صسونتاريخيسمى،الراهنة

أفض!منويعدام،154عامحتىموتهبعدمستمرا

الأنجلوسحسون.لتاريخالمصادر

-أم9)80غوستاأولوفهانس،ألفن

عامللفيزياءنوبلجائزةحاز،سويديفيزيائيأم(.599

وفيزياءالمضطيسيةديحامياتالهيدررفيلأبحاثه،أم079

الذيالعلمهيالمغنطيسيةوالهيدرودينامياتالبلازما.

المغنطيسيالمجالانفيهايتداخ!!التيالوقبدراسةيختص

الكهرباح!.توصلالموائالتيمع،أسكهربائيوا

علىوطبقه،المغنطيسيةالهيدرودينامياتألفنطور

منأساسيبشكليتركبغازوهوالبلازما،دراسة

تمرالتيأسلازمااأنبينوقدكهربائيا.مشحونةجسيمات

كهرومغنطيسية.موجاتتنتج،مغنطيسيمجالخلال

تفسيرعلىوتساعد.ألفنموجاتالموجاتهذهتسمى

فيمادةأيمن%99منأكثرتش!سلالتيأجلازمااسلوك

الفيزياءفيألفنعملحصيلةمنامشفيدولقد.الكون

الاندماجمفاعلاتتصميموفيالفضاءوعلم،الفلكية

افووية.الطاقهال!:.النووي

درجةوحازلالسويد،نوركوبئمافيآلفنولد

بقسمالتحقثمأبسالا.جامعةمنالفيزياءفيالدكتوراه

.أم049عاممشوكهولمفيالملكيالمعهدفيالتكنولوجيا

فىالتطجيقيةللفيزياءأستاذاأغنأأصبحم6791عاموفي

المتحدةبالولاياتدييجوسانفيأجفورنيا!!اجامعة

الأمري!جة.

ملكأم(.419)1886عشرالثالثألفونسو

أسبانياأصبحتعندماام319حتىام209منأسبانيا

الأسبانمعظمفيهكانوقتفىألفونسوحكم.جمهورية

وظروف،المتدنيةوالأجور،الأقليةحكممنمستائين

الحكومةتكنولم.المغربفيوالحرب،السيئةالمعيشة

الذكر.سابقةالمشكلاتحلعلىقادرة

أشهرستةبعدمدريد،فىعشرأضالثاألفونسوولد

حكمتحيثعشر،الثانيألفونسوالملك،أصدهاوموتصت

حتىالأصلالنمساويةكريستينامارياالأرشسد:هشةاأ!دتهاو

الجنرالقادأم239عاموفيراشمدا.أغونسوأصئأ

للإطاحةانقلاباألفونسو،بموافقةريفيرا،ديبريموميجيل

حتىالحكومةعلىبريمومسيطروقد.الدستوريةبالح!صمة

الحكومةفاستولتالملكيةتأييدتضاءلحيثأم039عام

إلىألفونسووهرب،التاليالعامفيالسلطةعلىالجمهورية

أسقطتالتهمةلكن.لالخيانةاتهامهالبرلمانوأعلن،المنفى

برئاسةاسملطةالجديدةالحكومةتولتأدبعدعنه

ماتام419عاموفي.أم939عامفران!صفرانسيسكل

ما759عامأ!مبانياإلىالملكيةورجعتروما.فيألفونسو

فيملكاألفونسو،حفيدحارأ!س،خوانرأصبح

وأعيدروما،منألفونسورفاتنقلتموقد.أم089عام

للدفن،أم!صةمنمكونمبنىوهو،الإسكوريالفيدفنه

انظر:.أخرىومبانومكتبةمدريد،قربوقصر

.لإسكوريالا

كافةتشملكبيرةنحويةمنظهومةطلكاينألفية

ألفأبياتهاعددويبلغ،أصرفواالنحوعلموفروعأبواب

النحوإماممشطورهأوالرجزبحروزنعلىصاغها.بيت

الأندلسيمالكبنعبداللهبنمحمدعصرهفي

هـ(.672)ت

كبيرةشهرةنالتالتيالمتونمنمالكابنألفيةتعد

وحديثاقديماالدارسونحرصحيث،الأخرىالمتونبين

العلماءعليهااعتمدبلوشرحها،واستظهارهاحفظهاعلى

أبوابوتقنينبهاالاستشهادفيالعصورمرعلىوالباحثون

سهولةمنالمنظومةهذهبهتمتازلمانظرا،والصرفالنحو

،للفروعمنظموعرض،للأبوابوافوتلحيصالألفاظ
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محكموترتيبوالاستشهاد،الأمثلةإيرادفىبالغةودقة

النحو.لموضوعات

المقدمةبخلافكثيرةوفصولأأبواباالألفيةتضم

.البابطبيعةحسبويقصرفصلكلويطول،والختام

:يقولحيثمنهشألفوماالكلامفىالألفيةأبوابوأول

كاستقممفيدلفظكلامنا

الكلمحرفثموفعلواسم

عموالقولكلمةواحده

يؤمقدكلاثمبهاوكلمة

وألوالنداوالتنوينبالجر

حصلتمييزللاسمومسنل!

والمبني:المعرببابفيويقول

بنياومفميأمروفعل

عرياإنمضارعاوأعربوا

ومنمبالثرتوكيدنونمن

فقمنكيرعنإناثنون

للبنامستحقحرفوكل

يسكناأنالمبنيفىوالأصل

حذفه:وجوازوالخبرالمبتدأبابفيويقول

كماجائريعلمماوحذف

عندكمامنبعدزيذتقول

دنفقلزيذكيفجوابوفي

عرفإذعنهاستغنيفزيذ

وأشهرها:العصور،مرعلىالألفيةشروحكثرت

هشاملابنمالكابنألفيةإلىالمسالكأوضح

...والسيوطيوالأشمونيعقيلابنوشرح،الأنصاري

والنحو.اللغةعلماءمنوغيرهم

الدين.جمال،مالكابنأيضا:انظر

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.المائيةالألفية

(.المائية)الألفية

.الأسماكصيدانظر:.السمكطعمإلثاء

خديجفيأدكاتراز،بجزيرةشهيراسجئاكانألكاترار

المتحدةبالولاياتكاليفورنيابولايةفرانسسكوسان

تعنيأسبانيةكلمةمنألكاترازكلمةاششقت.الأمريكية

الصخورمنهكتاراتخمسةالجزيرةمساحةتبلغ.البجع

.الصخرةباسمكثيرةأحيانفيتعرفكانتلذا،الصلبة

فىوأصبحت.اليابسةمنكمأ،ءبعدعلىوتمإلجزيرة

علىدائمعسكريحصنلأولموقعاأم854عام

.الغريالساحل

فرانسسكو.سانبخليجالواقعةألكاترازجزيرةفيسجناكانألكاتراز

سياحيا.موقعاوأصبحام639عاموأعلق

عسكريسجنللحصنأضيفام861عاموفي

منحديثمبنىام909عامالخشبيبالسجنواستبدل

عاموفي.الزنازينمنوحداتعلىيحتوي،الخرسانة

المجرمينأخطرلحجزفدرالئاسجناألكاترازأصبحام349

عامالأمريكيةالحكومةوقررت.المتحدةالولاياتفي

ولذامكلفا،أصبحقدالسجنوتجهيزصيانةأنأم639

جزيرةأصبحتأم729عاموفي.إغلاقهإلىلجأت

حيث،السياحيةالذهبيةالبوابةمنطقةمنجزءاألكاتراز

السجن.وساحاتالجزيرةزيارةالناسإمكانفيأصبح

وشمالأوروبافيالإدكةحيوانينتشر.!حدوانالإلكة،

الإلكةيعرف.الأيائلعائلةفيعضوأضخمويعدأمريكا

الشماليةأمريكاوفيالأقرنالإلكةباسمأوروبافي

بالموظ.

فيالشماليةالغاباتفيالموظأوالأقرنالإلكةيعيعش

الأقرنالإلكةيستوطنأوروباففي.العالمأنحاءجميع

سيبريا.عبروشسرقابولندا،وشرقىإسكنديخافياشمالي

وألاسكا،كندافيأمريكاشمالالأمريكيالإلكةويعيت!

أنهكماوكولورادو.أوتاواإلىروكيجبالباتجاهوجنوبا

داكوتامنالأمريكيةالمتحدةالولاياتشمالفييوجد

هامبشاير.إلىالشمالية

أما.السناميشبهماتشكلانكبيرتانكتفانللإلكة

قوياسباحامنهفتجعل،الواسعةوحوافرهالطويلةأقدامه

يغطي.الثلوجوفوقالمستنقعاتفيالمشىعليوتساعده

العليا،أجزائهفيالسوادإلىضارببنيفروجسمه

منالسفلىوالجزءالبطنعندالبنيإلىضاربوأشهب

الجرستسمىوالفروالجلدمن!فيحةوهناك.الأقدام

نحوإلىالمنكبينعندالإلكةارتفاعيصل.عنقهعند

الإلكةأنثىتسمى.كجم64و.036بينويزن،مترين
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عيرها.ليمموعامكليطرحهاثقيلةقروددوالموظأو،الإلكةذكر

اليدكصفحةشكلهاقرونوللثورثورا.ذكرهويسمىبقرة

5.1منالقرونطوليبلغ.مدببةصغيرةأصابععدةوبها

قرونتسقط.كجم04وزنهماويبلغمتر،2إلىمتر

الصيف.فصلفيجديدةقرونلهالتنموشتاء،كلالثيران

الخريف،فصلخلالأسابيععدةالتزاوجيستغرق

التزأوج،موسمفيأصواتاوالأبقارالثيرانتصدرحيث

صراعقامآخرثوراوجدفإذا.البقرةباتجاهالثورفيتحرك

الثورتحددالتيهيالصراعونتيجةبقرنيهما،الاثنينبين

بقراتعدةالناضجالثوريتزوجوقد.البقرةسيتزوجالذي

فصلفيالعجولتولدحيثواحد.تزاوجموسمفي

تلدماونادرا،اثنينأوواحدا،عجلاالبقرةوتلد.الربيع

إلىضارباأحمرالعجلجلدلونويكون.عجولثلاثة

فىتطردهحيث،كاملةسنةأمهرعايةفيويبقى.السمرة

.جديدةبعجولللحملاستعداداالتالىالربيع

خشبوبخاصةالحرويةبالنباتاتالإلكةيتغذى

المرانوشجركالبندقالبجلاتومثيلات،الخلاف

الأغصانعلىغذاؤهيعتمدالشتاءوفي.الجبلوقيقب

فإنالصيففىأما.والخلافالضجرولحاءالضوكية

إلىبالإضافةالشجر،أوراقهو،لهالأسالمسىالغذأء

الجداولفيالإلكةويخوض.كالزنابقالمائيةالنباتات

الأعشابليقضمالماء،تحترأسهويدخلالغزيرةوالمياه

النباتاتمنجراماتكيلوعشرةيعادلماويأكل،المائية

يوميا.

عنمعروفهولماخلافا،بمفردهعادةالإلكةيعيش

والدببةالثعالبوتعدقطعانا،يشكللاحيثالظباء،أنوأع

أمهفارقإذا،العجلمنهاالقطعيقتلحيثاللدود،عدوه

الإلكةعلىالظهورفىالشيخوخةمظاهروتبدأ.ويأكله

.عمرهمنسنة12يبلغعندما

!غعر*ءس-صكأ!ء3زر-ر!!

.؟!3ع!

+
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الإلكةكان،التاريخقبلماعصورفي.والناسالإلكة

إلىأدىالغابةبيئةفقدانولكن،الوسطىأوروبافىيعي!

الإلكةبهايزالماالتيالمناطقوفي.أعدادهانخفاض

يربىروسياوفيللصيد.عرضةيكون،كبيرةبأعداد

أعما!فيويستخدم،وحليبهلحمهمنللاستفادةالإلكة

مصدراالإلكةفقدكان،الشماليةأمريكافىأما.الحقول

الحمر.الهنودلغذاءأساسيا

أشجارقطعواأمريكاإلىالأوروبيونحضروعندما

إلىعمدواأنهمكماالإلكة،فيهايعي!الشالغابات

دعامما،للانقراضعرضةوصارأعدادهفتناقصت،صيده

باتا.منعامناطقعدةفيصيدهمنعإلىبعدفيماالحكومة

السماحالممكنمنوأصبحالإلكةعددارتفعفقداليومأما

المناطق.بعضفيالصيدمنبالقليل

.الحيوان:أيضاانظر

الإغريقيةالأساطيرفيعرفتأسطوريةشخصيةإلكثرا

قامت.أجاممنونالإغريقيالزعيملوالدهاالتامبولائها

.أجاممنونبقتلإجستوسوعشيقهاإلكتراأمكليتمنسترا

القصرعنبعيداأوريستيسالأصغرشقيقهاإلكترأفأرسلت

وعشيقهاأمهاإلكتراكرهتأمها.منلتحميهالملكي

وحينئذ.الحلمأوريستيسبلغحتىمعها،عاشتولكنها

أمهبقتلوالدهلمقتللينتقم،منفاهمنأوريستيسعاد

صديقبعدفيماإلكتراتزوجتإلكترا.بمساعدةوعشيقها

بيلاديس.شقيقها

مصطبيونجكارلالسويسريالنفسيالعالمابتدع

وعداءهابأبيها،الشديدالبنتتعلقبهليصفإلكتراعقدة

لأمها.الوقتنفسفي

ذوبانويتطلبللكهرباء.موصلةمادةالإتوليت

فالبطاريةآخر.مذيباأوماءالأحوالأكثرفيالإلكتروليت

وأسائلمحلولفيإماذائبإلكتروليتعلىتحتويمثلا

فيالسائلةالإلكتروليتاتوتستخدم.عجينىمحلولفي

علمياتوفيبالكهرباء،والطلاءالكهربائىالتحليلعملية

.أخرىكيميائية

موجبةأيوناتيطلقالإلكتروليتيذوبعندما

الذراتمنمجموعةأومشحونة)ذراتسالبةوأخرى

بينكهربائيةشمحناتالأيوناتهذهتحمل(.المشحونة

فتحمل،المحلولفيالمغموسةالكهربائيةالأقطاب

موجبةكهربائيةشحنات(الموجبة)الأيوناتالكاتيونات

الأنيوناتتحملبينما(،السالبالبطارية)قطبالمهبطإلى

المصعدإلىسالبةكهربائيةشحنات(السالبة)الأيونات

(.الموجبالبطارية)قطب

،الأيوناتمنكبيراعدداالقويةالإلكتروليتاتتطلق

هذهوتشملللكهرباء.التوصيلجيدةفهيوبالتالي

.الأملاحومعظمالقويةوالقواعدالأحماضالإلكتروليتات

تطلقفهيالخلحمضمثلالضعيفةالإلكتروليتاتأما

التوصيلضعيفةفهيوبالتالى،الأيوناتمنقليلاعددا

مثلا-السكر-اللاإلكتروليتاتتطلقولاللكهرباء.

للكهرباء.موصلةغيرمحاليلبالتاليوتكونالأيونات

هذهمثلوفيالكهرباء.الصلبةالموادمنالقليلتوصل

تستطيع،الصلبةالإلكتروليتاتتسمىوالتىالمواد،

إضافةدونالكهربائيةالشحناتوحملالتحركالأيونات

مذيب.

.الأيونبالكهرباء،الطلاء،البطاريةأيضا:انظر

ويبين.الشحنةسالبذريتحتجسيمالإلكترون

محاطة!غيرةنواةمنتتكونأنهاالذرةتركيب

مختلفةمسافاتعلىالإلكتروناتتوجد.بالإلكترونات

بالمدارات.تسمىطاقة!ستوياتفيوتنشظم،النواةمن

تمثلولكنهاتقريبا،الكليالذرةحجمالإلكتروناتتشغل

الكيميائيالسلوكيتحدد.الذرةوزنمنفقطصغيراجزءا

بالمدارالموجودةالإلكتروناتبعددأساساذرةلأي

لتكونالذراتتتجمعوعندما.النواةعنالأبعدالخارجي

لهايحدثالخارجيالمدارفيالإلكتروناتفإن،الجزيئات

.الذراتبينتصئمشتركةأوأخرىإلىذرةمنانتقال

منمتساوعددعلىعادةذرةكلوتحتوي

موجبةجسيماتوهي،والبروتوناتالإلكترونات

منواحدةوحدةإلكترونكلويحمل.النواةفيالشحنة

منواحدةوحدةالبروتونيحملبينما،السالبةالشحنة

متعادلةالذرةتصبحلذلكونتيجة.الموجبةالشحنة

فإنها،المثالسبيلعلى،إلكتروناتفقدتفإذاكوبائيا.

المشحونةالذراتوتسمى.الشحنةموجبةتصبح

.بالأيوناتكهربائيا

أنهاأى،للمادةأساسيةبنائيةوحداتوالإلكترونات

منأقلالإلكترونقطريبلغأصغر.وحداتمنلاتتركب

وتببثتلة.البروتونانظر:.البروتونقطرمنأ

مشحونجسيمأصغرفهو،جم2-017*9ا"فيلكترون

كهربائيا.

السيرإليالإلكتروناكتشاففيالفضلويرجع

علىتعرفإنجليزيفيزياءعالموهو،طومسونجوزيف

العالمحصلام139عاموفي.أم798فيالإلكترون

دقيققياسعلىأ.ميليكانروبرتالامريكيالفيزيائي

.الإلكترونلشحنة

الكهرباء.بمالذرة:أيضاانظر
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.الخروجموقعفيبالليزرمسحجهازدقيق.إرسالجهاز

ملأحون.يقودهاالتىالفضاءلمركباتالتحكممركز

أقلففي.التاليةالصفحةوفى،أعلاهالموضحةالأشياءدلك!ىمما،الحديتةالدلياعجائ!منذلكوعيروالتلفازاشاديوتعطيحاالإلكترونياتديا

والتروب.المصانغوعملياتالتحاريةوالأعحالوالطصالاتصالاتميادي!فىتورةالإلكتروساتأحدثت!منة001م!

لإلكترونياتا

يتناولوالهندسةالفيزياءمنفرعتالإلكتروفي

معينةنبائطفيالكهربائيةالشحناتانعسيابفيالتحكم

)الأجزأء(ا!لكوناتوتستخدم.مفيدةاغراضلتحقيق

أجهزةمثل،المنتجاتمنواسعمدىفيالإلكترونية

الفيديومسجلاتوحاكياتوالحواسيبوالتلفازالراديو

المنتجاتمنوالعديدالطبيةوالأجهزةالس!عيةوالمعينات

فىالإلكترونيةالمنتجاتعلىالاعتمادازدادوقد.الأخرى

فيعليهيطلقالعصرهذاأندرجةإلىالحالىعصرنا

الإلكتروفى.العصرالأحيانمنالكثير

مجالأيأومئ!مجالمنجزءوالإلكترونيات

هماأمهمينعنصرينعلىالكهرباءويشتملالكهرباء.

الكهربائيوالتيار.الكهربائيةالفولتية2الكهربائيالتيار

الفولتيةتمثلبينما،الكهربائيةالشحناتانسيابهو

يسببالذي(القوة)أو"الضغط"مننوعاالكهربائية

الاستخداماتومنواحد.اتجاهفيالشحناتحركة

بالطاقةوالمؤسمساتالمنازلتزويدللكهرباءالمعتادة

.المحركاتقيادةوفي،والحرارةالضوءتوفيرفياهسشخدمة

التياراستخداممعأساساالإلكترونياتوتتعامل

الكهربائيةوالإشارة.الكهربائيةالإشاراتلحملوالفولتية

لتمثيلمابطريقةمحور(كهربائيةفولتية)أوكهربائيتيار

حروفاأوأرقاماأوصوراأوأصواتاتمثلقدفهي.معلومات

ويمكن.أخرىمعلوماتأيأوحاسوبيةتعليماتأو

درجةوقياس،الأجساملعدأيضاالإشاراتاستخدام

المشعة.الكيميائيةالموادعنوالكشف،والوقتالحرارة



.الجويالمرورفىالتحكمنظام

فائقة،معينةمكوناتعلىالإلكترونياتوتعتمد

التي،المتكاملةوالدوائرالترانزستور،مثل،التخصص

وتكمنتقريبا.الإلكترونيةالمعداتكلمنجزءاتشكل

الإشاراتمعالجةعلىقدرتهافيالنبائطهذهمثلقيمة

الاستجابةتستطعالمكوناتفبعض.هائلةبسرعة

الثانية.فيالمراتملايينللإشارات

وإنتاجلصيمالدقيقةالإلكترويخماتمجالويهتم

والمعدات-المتكاملةالدوائروخاصة-الدقيقةالمكونات

فالمصنعون.المكوناتهذهمثلتستخدمالتيالإلكترونية

على،المجهريةالإلكترونيةالمكوناتملايينإنتاجيمكنهم

حجمعنحجمهايزيدلا،الرقاقةتسمىمادةمنقطعة

الأصبع.ظفر

المعداتالإفاضةمنبشيءالمقالةهذهوتستعرض

.الإلكترونياتوصناعةللإلكترونياتالأسامميةوالوظائف

دقيقةتفاصيلا!لوسوعةهذهفيمنفصلةمقالاتوتعطي

.بالإلكترونياتالصلةذاتالمواضيعمنعددعن

ذاتمقالاتان!المقالاتبهذهقائمةعلىوللحصول

المقالة.هذهنهايةفىصلة،

الإلكترونياتاستخدام

أصبحواحيق،الناسحياةطريقةالإلكترونياتغيرت

حياتهممناحيكلفىالإلكترونيةالمنتجاتعلىيعتمدون

تقريبا.

بينالإلكترونيةالاتصالنظمتربط.الاتصالاتلمحى

الصوتنقلالراديوفبإمكان.العالمأرجاءكلفيالناس

ويستطيع.الثانيةمنجزءفىالعالمفيمكانأيإلى

عبرفورياالاتصالالعالمدولمختلففيالناس

التلفازمشاهديستطجعكذلك.والحوا!ميبالهواتف

ويمكن.حدوثهأثناء،أخرىقارةفيحدثمتابعة

-النقالأوالجوالالهاتفيسمىالذي-الخلويالهاتف
975تلكترونيال!ا

.للعرضشاشةمعإلكترونىمجص

الطريق،فيوهماآخر،بشخصالاتصالمن،الشخص

أجهزةوترسلاخر.مكانأيفيأو،سيارةفيأو

دقائق،في،الهاتفخطوطعبر،الوثائقنسخالفاكس

وتستقبلها.

فىالإلكترونيةالحواسيبتستخدم.المعلوماتمعالجة

والمؤسساتالحكوميةوالدوائروالمدارسالتجاريةالأعمال

علىالناسويعتمد.والمنازلالعلميةوالمعاملالصناعية

فيالمعلوماتمنالضخمةالكمياتمعالجةفيالحواسيب

منجزءفىالمعقدةالرياضيةالمسائلحلوفيوجيز،زمن

لمستخدمى،الهاتفعبرالفوريةالخدماتوتتيح.الثانية

منمتنوعةمجموعةإلىالوصولسرعة،الحواسيب

.والأشكالالمعلومات

الأجهزةالأطباءيستخدم.والبحوثالطب

ومعالجتها،الاضطراباتلتشخيصالإلكترونيةوالماكينات

الإشعاعالسينيةالأشعةأجهزةتستخدم،المثالسبيلفعلى

المفرغة،الإلكترونيةالصماماتمنظصفيعممىالنابخ

هذهالأطباءويحلل.الداخليةوالأجهزةللعظامصورلأخذ

.والأمراضالجروحعنللكشفالصور

ا!لداواةباسميعرفماأواللإشعاعية،المعالجةوفي

الإشعاعوأشكالالسينيةالأشعةتستخدم،بالأشعة

منالكثيرونويعتمد.السرطانضدقوياسلاحا،الأخرى

لتفسخيمالإلكترونيةاسممعيةالمعيناتعلىالسمعضعاف

الصوتية.الموجات)تقوية(

العلماءالأخرىالإلكترونيةوالأجهزةالحواسيبوتمنح

تساعد،المثالسبيلفعلى.للطيعةأوضحفهماوالباحثين

،جديدةأدويةجزيئاتتصميمعلىالعلماءالحواسيب

كيفيةتصفالتيالنظرياتواختبار،الجويةالنظموتتبع

العيناتتكبيرالإلكترونيةالمجاهروتستطع.المجراتتكون

ضعف.مليونإلى
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منعددعملالإلكترونيالتحكميحسن.الأتمتة

الحياطةوماكيناتالثلاجاتمثل،العاديةالمنزليةالمعدات

أجهزةبرمجةالناسيستطجعحيث،والغسالاتوالمحامص

لتبدأ،المنتجاتمنوغيرهاالمروجومرشاتصئالقهوة

فيالإلكترونيةالنبائطوتتحكمأوتوماتيا.منهوتفرغالعمل

بسرعةالطعامالمايكرويفأفرانوتسخنالفيديو.ألعاب

.مفرغصمامينتجها،قصيرةراديويةبموجاتباختراقها

الماكيناتلضبطالحواسيبالصناعاتوتستخدم

قد،متنوعةمهامالإأصكتر:نيةالروبوتاتوتؤدي.الأخرى

علىخطراتشك!أوأ،،مملةأو،الإنسانعلىصعبةتكون

طلاءشاشوبوتاتتستحدم،المثالسبي!!فعلى.حياته

للإنسانسامةتكونالتي،الطلائيةالمادةبرشالسيارات

استنشاقه.عند

الفضاء،ورحلات،والبحريةالجويةالرحلاتوتعتمد

معظموتحتوي.والحواسيبوالراديوبالرادارالتوجيهعلى

ونظممحركاتهافىإلكترونيةحواكمعلىالسيارات

انتفاخفىأيضاالإلكترونيةالنبائطوتتحكموقودها.

الإلكترونياتفيمستخدمةمصطلحات

:أأسساراسحدا!ا،لساث1لساسويم!س3.الإلتسارلوةهوالاتساع

.القدرةأوالفولتية

اضمتي!!،محورةكهربائيةلولتيةأومحور،كهرلائيتيارالإشارة

.والحروفوالصورالصوتمثلمعلومات

الإشمارات.منمحدودبعددالمعلوماتكلتمتلالرقميةالإشارات

فقط.إشارتادتستحدمالثنائيالترميزوفي

موصلةلأحرى،درةسيتحركأدبمك!إل!ضرونالحرالإلكترون

حاملاتأيضاالحرةالإل!ضروناتوتسمى.الكهرلائىالتيارلذلك

.الشحنات

وطيفةلتقليدمصممةالدوائرم!صغيرةمحموعاتاللنطقيةالبوابات

.المعلوماتومقارلةالعدمتلمسطقية

هدهتضيرو.المرصللتحسهإلىالشوائصإصافةع!ليةهوالتحوير

سالهةأوموحسةكلتمحماتحاملات،المحوراتالمسماة،الشوائب

الكهربائي.التيارتوصيلع!قدرتهام!يزيدمما،المادةإلى

وهو.قويتيارليللت!-اصعيرةإشارةيستخدممكولىالترانزستور

وأالإلتحاراتلتصحيماستخدامهيم!سلرمالوصلاتصترتي!

التيار.ووص!!قطع

فيسريانها،اتحاهتغيرأي،الإشارةفيهاتهتزالتىالمراتعددالتردد

.الواحدةالتانية

مستمر.يارإلىالمتناو!التياريغيرالتقويم

الضعيمة.الإتارةتقويةهوالتضخيم

يسمحولكمهواحد،اتجاهديعبرهالتيارسريالىبممعمكونالتائى

الآحر.الاتجاهديالتياربمرور

إلىذرةمنالسريانبمكمهاالتىالإلكترولاتهىالشحناتحاملات

الكهرلائى.التياربذلكموصلة،أحرى

سائقلحمايةتنتفخسلامةنبائطوهي،الهوايةالأكياس

حالةفي،الأماميالمقعدفىالجالسالشخصأو،السيارة

.بالرأستصادموقوع

الإلكترونيالنظاميعملكيف

لفهمقاعدةتأسيسإلىالمقالةمنالحزءهذايهدف

،الاستخدامشائعجهازعملكيفيةبوصف،الإلكترونيات

يشتمل(.الحاسبة)الالةاليدويالإل!ضرونيالحاسبوهو

مفاتيحتحملصغيرةمفاتيحلوحةعلىالإلكترونىالحاس!

وتحصل.النتايجتوضحعرضوشاشة،والعملياتالأرقاما

لوحةأوصغيرةبطاريةمناغدرةاعلىالحاسباتمعظما

شمسية.خلايا

لتشغيلصغيرةدوائرتوجدالمفاتيحلوحةوتحق

يسريالمترأبطةالأجزاءمنمجموعةوالدائرة.الحامحب

نبضاالمفتاحعلىالضغطويحدث.كهربائىتيارخلالها

يسمىماأو،العمليةأوالرقميمثلكهربائيةشحنةمن

الدوائر.إلىأسلاكعبرالإشاراتوتنتقل.الإشارة

وخاصة،موصلةشبهمادةمنرهيعة)تطعة(رقاتةاغكاملةالدائرة

دأويمكن.كاملةإلكترونيةدائرةعلىتحتويالسليكود،

الإلكترونيةالمكوناتآلافعم!واحدةمتكاملةدائرةتؤدي

.لمفردةا

.مرعوبترددإلىالكهرلائيةالإشارةتهرالذبذبة

!موتتكود،المعلوماتلتمتيلالحواممي!فىيستحدمالثنائيالرمز

الثنائي.المرقيمنظاموواحداتأصمار

ليسولكن،العازلم!أفضلالكصبائيالتيارتوصلمادةالموعملشبه

تعييرهيمكنللتيارتوصيلهلأنمهموهو.الموصلممستوى

بالاشارات.بدقةفيهوالتحكمبالتحوير،

معظمعنهاأزيلحاويةداخلإشارةدييتحكممكوداللفرغالصمام

الهواء.

ال!!رلائى.التيارسريالىتمعمادةالعازل

.البلورةفيالإلكتروليةلط!اشاانعدامالفجوة

.دائرةعبرالشحساتتدفعالقوةأوالضعطمىنوعالفوله

وتحكمومعالحةداكرةدوائرعلىتحتويمتكاملةدائرةالدقيقا!لعالج

.واحدةرقاقة!ي

وصله.أوق!إلتيارويمكنهالتيار،مريانيوحهمكوداللفتاح

اليار.سريالىيقللدائرةفىمكونالملقاوم

شمهمادةعبراللإشاراتسريان!يتتحكمالصلابةحالةمكونات

صلبة.موصلة

الكهربائي.التيارحمليمكنهامادةاللوصل

موصلبحتسبهمنوعموصلشبهعمدهايلتقيالتيالممطقةسمالوصلة

متصلة.للورةداخلسنوع
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الإشاراتتخزنالدوائرفبعض.وظيفةدائرةولكل

أخرىدوائروتغير.أخرىتعليماتانتظارفيمؤقتا،

تضربقد،المثالسبيلفعلى.التعليماتحمسبالإشارات

دوائرترسلوأخيراالآخر.فيمنهماكل،رقمينمادائرة

شاشةفيمعينةمناطقتظللأوتضيءالتيالإشاراتمعينة

الحسابية.العمليةنتيجةلتوضيحالعرض

النظممعظممثل،الاليالحاسبعملياتتقسيميمكن

تدخلوفيها،الدخلمرحلة-امراحلثلاثةإلىاللإلكترونية،

المعالجة،مرحلة2-إشاراتشكلفيالنظامإلىالمعلومات

،الحرجمرحلة3-أخرىأوبطريقةالإشاراتتعالجوفيها

.المستخدميفهمهشكلإلىالمعالجةالإفمارأتتغيروفيها

التيوالخرجالدخلنبائطمنمختلفةأنواعاالنظموتستخدم

يتطلب،المثالسبيلفعلىلها.تستجيبأوالإشاراتتنتج

والمجاهير.الميكروفوناتمثلنبائطالتلفازيأوالإذاعىالبث

نبيطةإلىوصولهاوحتىالدخللنبيطةمغادرتهالحظةومنذ

المكوناتتحدثهاالتيالتغييراتمنبعددالإشاراتتمر،الخرج

الدوائر.داخلالعاملةالإلكترونية

الإلكترونيةالدوائر

التيارمسارمعينةدائرةتحددإلكترونيةنبيطةأيفي

،معقدةدائرةالاليوللحاسب.النبيطةيشغلالذيالكهربائي

معينة.وظائفتؤديأصغر،دوائرمنأجزائهامعظمتتكون

فهناك.نفسهالوقتفيبالضرورةالدوائركلتعملولا

تعملالتي،الإلكترونيةالمفاتيح"لملموظيفةتؤديمعينةمكونات

المفاتيحوتؤدي.الحاجةحمسبوإيقافهاالدوائرتشغيلعلى

يسمحفعندما.الدائرةعبرالمارالتيارفيبالتحكمالوظيفةهذه

يوقفوعندماعمل،حالةفيالدائرةتصبحالتياربمرورالمفتاح

العمل.عنبدورهاالدائرةتتوقفالتيارالمفتاح

الدائرةعملكيفيةدفهم.الدائرةتعملىكيف

.بالذراتالمرتبطةالمعلوماتبعضإلىنحتاجالإلكترونية

شحنةمنهاكليحملأكثر،أوواحدإلكترو!ذرةفلكل

،بروتوناتعلىأيضاالذراتوتحتوي.سالبةكهربائية

موجبة.كهربائيةشحنةمنهاكليحملجسيماتوهى

المتشابهةالشحناتولكن،تتجاذبالختلفةوالشحنات

الدائرةتشغيلوينبنىبعض(.عنبعضها)شباعدتتنافر

الختلفة.الشحناتبينالتجاذبمبدأعلى

الوقتفيواحد،اتجاهفيالإلكتروناتلصريانيكون

القوةأيضاتسمىوالتي،والفولتيةكهربائيا.تيارا،نفسه

يدفعالذي(القوة)أوالضغطهي،الكهربائيةالدالمحعة

التجاذبهيالكهربائيةالدوائرفيوالفولتية.الإلكترونات

فينقطينبينالشحناتاختلافيسببهالذيالكهربائي

بدرحةمكبرةوهى.إلكترونيةساعةفيتستحدممتكاملةدائرة

الدائرةهدهتحتوياليسار(.)أعلىالحقيقيوبالحجم)أعلاه(كبيرة

المجص.تحتإلاترىأنلايمكنومكوناتترانزستور23821على

الدائرةتتبتاليسار()أعلىالساعةداخل

البلامشيكمنصغيرمردغخلفالمتكاملة

وتستخدم.الصورةمنتصففيرؤيتهيمكن

وتحفظ.الساعةفىتوقيتنبيطهبمثابةللورة

منالقدرةتستمدالتيالمتكاملةالدائرة

تقوموهي.ذلدبةحالةفيالبلورة،بطارية

كصبائية.نبضاتإلىالذبذباتبخرجمة

الوقتمعلوماتع!النبضاتهذهوتحتوي

سائلة،بلوراتبتنشيطوتقوموالتاريخ

علىدأكنةوحرو!كأرقاممرئيةتصبح

.اليسرىالصورةفيكما،الساعةوجه

الحجمضئيلةإلكترونيةنبائط،الإلكترولياتمحالاتإحدىوهي،الدقيقةالإلكترونياتتستحدم.الدقيقةالإلكترونياتفىا!لستخدمةالنبائط

تبينأنهاكما.الإلكتروليةالساعةفيواللوالبالزنركاتمحلالدوائرهدهتحل،المثالسبيلوعلى.مدمحةمعداتلتديراللتكاملةالدوائرتسمى

السائلة.البلوراتمنأنماطحلالكهربائيتياريرعندماأرقامصورةفيالوقت
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الفولتيةتأتيحيث،كهربائيةقدرةمصدرويوفرها،الدائرة

الفولتيةتأتيبينما،القدرةمصدرجانبيأحدمنالسالبة

عادةالبطارياتوتستحدمالاخر.الطرفمنالموجبة

التياربمأخذتوصلالتيالنظمولكن،قدرةمصادر

تجارية.قدرةمحطةمنالقدرةتتلقىالكهربائي

لدائرةالسالبةالفولتيةطرفمنالإلكتروناتوتسري

الحركةهذهتولدحيث،الموجبةالفولتيةطرفإلى

نأاعتباراعتادواالعلماءولكنكوبائيا.تياراالإكترونية

السال!.إلىالموجبمنيكونالكهربائيالتيارسريان

العلماءظ!!الميلاديأضاسئكلشراالقرنأواخرفحتى

الأتجاه.ذلكفييسريالكهربائىالتيارأنخطأيعتقدون

منالدوائر،منأحرىمعينةوأجزاء،الأسلاكوتصنع

التيارحملعلىقدرةذات،ا!لوصلاتتسمىمواد

والتي،الموصلاتذراتمنذرةكلوفي.ا!صبائي

التحركيمكنهأكثرأوواحدإلكترون،الفلزاتعلىتشتمل

الإلكتروناتهذهوتسمى،أخرىإلىذرةمن

الدوائروتحتوي.الشحنةحاملاتأوالحرةالإلكترونات

لاتحتويلأنهاالتيار،توقفموادوهي،عوازلعلىأيضا

متحركة.شحنةحاملاتعلى

ذراتمعالإلكتروناتتتصادمالموصلعبرحركتهاوأثناء

ويسب!،الإلكتروناتسريانتصادمكلويعوق.المادة

التيارإعاقةوتسمى.حرارةشك!!فىالطاقةلبعضفقدانها

المقاومة.،حرارةإلىاممهربائيةاالطاقةتغيروالتى،الكهربائي

الحاسبويستخدم.الدائرةالحرارةتراكميحطموقد

فإنولذا،الكوبائيالتيارمنجداقليلةكميةالإلكتروني

الحواسيببعضولكنوارد.غيرالمفرطالتسخينخطر

تبريديستدعيمما،الحرارةمنجداكبيرةكميةتولد

الحاسوبعنالصادرالأزيزويأتي.بانتظامدوائرها

.النظامتبريدوظيفتهاصغيرةمروحةمنالمكتجيالشخصي

مننوعينالمصنعونينتج.الإلكترونيةالدوائرأنواع

متكاملة.دوائر2-تقليديةدوائرا-الإلكترونيةالدوائر

النوعين.كلاعلىالإلكترونيةالنبائطمعظموتحتوي

إلكترونيةمكوناتمنتتكون.التقليديةالدوائر

.قاعدةعلىومثبتة،بأسلاكببعضبعضهامتصلة،منفصلة

لوحةإلىالمكوناتالمصنعونيثبتالحالاتمعظموفي

وأبلامشيكية،مادةمنرقيقةقطعةوهى،مطبوعةدوائر

كيميائية،بعمليةالنحاممية"!الأسلاكلملمعليهاتطبعغيرها،

الأجزاءكلتوصلالإلكترونيالحاسبوفيصنعها.عند

مطبوعة.دوائرلوحةعلىالرئيسيةللدائرةالإلكترونية

وموصلاتمكوناتعلىتحتوي.المتكاملةالدوائر

مادةمنصغيرةقطعةوالرقاقةوفوقها.رقاقةداخلتوضحع

.السليكونمنعادةتصنع،موصلةشبه

منأفضلالكهربائيالتيارتوصلمادةالموصلوشبه

ولا.الموصلتوصيلجودةبمستوىليسولكن،العازل

جزءأيضاولكنها،فحعسبالقاعدةوظيفةالرقاقةتؤدي

الرقاقاتمعظمأحجاميتعدىولا.الدائرةمنأساسي

العادةفيالمتكاملةالدوائروتكون.الأصبعظفرحجم

التقليدية.الدوائرمكوناتمنجزءا

رئيسئاتضميماالتقنييعدملةالمت!طالدائرةولصنع

التصويروباستخدام.حاسوببمساعدةللدائرةكبيرا

ويعالج.مجهريحجمإلىاشئيسىالتصميمايقللا!هموئىا

بإضافة،التوصيليةخواصهلتغيير،أسسليكوناثاشقامصنعو

البورونمثل،المحوراتتسمىموادمنصغيرةكميات

الإلكترونيةالمكوناتالمعالجةالمناطقتمت!روالفوسفور.

الأجزاءملايينعلىالواحدةالرقاقةتحتويوقد.للرقاقة

صانعووينظم.رقيقةفلزية"بخطوطلملمالموصلةالمجهرية

طبقاتذات،معقدةأنماطفيوالتوصيلاتالأجزاءالرقائق

مثبتةأغلفةداخلالصنعالمكتملةالدوائروتركب.عديدة

الدوائرتتفوقأحجامها،ولصغر.مطبوعةدوائرلوحةعلى

فهي.الامتيازاتمنبعددالتقليديةالدوائرعلىالمتكاملة

لكيمصم!ةخاصةملابسلارتداءيقومإلكترونياتمعملفيباحث

اختبارها.يجريالمىالسليكونمنالدقيقةالرقاقاتحماية!يتساعد

.الرقاقاتإتلافليالعبارمنواحدة،درةتتسببألىويمكن
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معالجةوحدة
بلوريجمارض

منطقيةلوابات
موصل

ثائي

مومقا

مطبوعة،دائرةلو!علىالأجزاءتلصق،أعلاه،الآليالحاسبوفيما.نظاملتشعيلمعاالإلكترونيةالمكوناتتعمل.الإلكترونىالنظامأجزاء

تكونالتيالمجويةالأجزاءآلافعلىتحتويوهي.الحساباتمعظمالمركزيةا!لعالجةوحدةتسمىرقاقةوتحري.رقيقةبأسلاكليسهاويوصل

الترالزمشورمثلانفراد،علىمصنوعةمكوناتوتوحه.الإشاراتمعالجةفىأيضاأخرىرقاقاتوتساعد.والتحكمالداكرةودوائرالمنطقيةالدوأئر

فيه.وتتحكمالتيار،سريان،والثنائيات

تنتقلالإشاراتلأنعملها،فيأسرع،المثالسبيلعلى

الدوائرتحتاج،ذلكإلىوبالإضافة.قصيرةمسافاتعبر

أقل،تشغيلهاوتكلفةأقل،حرارةوتولد،أقلقدرةالمتكاملة

فيأرقأيضاالمتكاملةوالدوائر.التقليديةبالدوائرمقارنة

ولكن.قليلةفيهاللفثملالمعرضةالتوصيلاتلأنعملها،

الدوائرتحطمقدالعاليةوالفولتياتالقويةالتيارات

أحجامها.لصغروذلك،المتكاملة

المعالجيسمىالمتكاملةالدوائرمننوعوبإمكان

وظائفوبعض،الرياضيةالوظائفكلأداء،الدقيق

المعالجاتوتتحكم.الكبيرةالحواسيبتؤديهاالتي،الذاكرة

وأفرانالفيديوألعابمثل،المنتجاتمنالعديدفيالدقيقة

المعالجويؤدي.الهواتفوبعضوالروبوتاتالمايكروويف

الشخصية.الحواسيبكلفىلملم"الدماغوظيفةالدقيق

،عديدةدقيقةمعالجاتعلىالكبيرةالحواسيبوتحتوي

نفسه.الوقتفيبعض،يمبعضهايعمل

منأساسياننوعانيستخدمالإلكترونيةالنبائطوفي

وتحويرها،الإشماراتفيللتحكمالدوائر،داخلالمكونات

الصلابة.حالةنبائط2-والإلكترونيةالصمامات-أوهما
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الإلكترونيةالصمامات

الإشاراتسريانفىالإلكترونيةالصماماتتتحكم

المفرغةوالصمامات.الفراغاتأوالغازاتعبرالكهربائية

وهياستخداما،الإلكترونيةالصماماتأنواعأكثرهي

وتنتجالهواء.معظمعنهاأزيل،فلزيةأوزجاجيةحاويات

منأحزمةالصمامداخلمتعددةفلزيةعناصر

فيها.وتتحكما،الإلكترونات

الأجهزةكلفىالمفرغةالصماماتاستخدمتوقد

وخمسينياتعشرينياتبينالممتدةالفترةفى،الإلكترونية

الصماماتهذهمنخاصةأنواعولاتزال،العشرينالقرن

التلفاز،جهازفشاشة.اليومحتىالأجهزةبعضفيتستخدم

يسمىكبيرمفرغلصمامالطرفيةالنهايةهى،المثالسبيلعلى

الصماماتمنأخرىأنواعوتنتج.الكاثوديةالأشعةعممام

السينية،والأشعة،والراداريةالراديويةالإشاراتالمفرغة

الختلفةالأنواععنالمعلوماتمنوللمزيد.الدقيقةوالموجات

.المفرغالممامانظر:عملهاوكيفيةالمفرغةللصمامات

الصلابةحالةمكونات

الإلكترونيةالم!صلاتوبعضالترانزستوراتتسمى

عبرتسريالإشاراتلأنوذلك،الصلابةحالةمكونات

حالةنبائطوتستهلك.الفراغعنبدلآصلبموصلشبه

أقل،مساحةوتحتل،أطوللفترةوتدوم،أقلقدرةالصلابة

نبائطأولىالمهندسونأنتجوقد.المفرغةبالصماماتمقارنة

ذلكومنذ.العشرينالقرنأربعينياتخلالالصلابةحالة

فيالمفرغةالصماماتمحلالموصلاتأشباهحلتالتاريخ

.الاستخداماتمعظم

الذي،السسليكونمنالصلابةحالةمكوناتوقض

أشباهمنوغيرهوالسليكون.الموصلاتأشباهإلىينتمي

مقاومتهاضبطيستطعونالعلماءلأن،مفيدةالموصلات

عبرها.التيارسريانفيالتحكموبالتالي،بدقة

تشكلأنيجبالإلكترونيةالنبائطفيولاستخدامها

يزدوج،البلوراتهذهوفىبلوريا.تركيباالموصلاتأشباه

إلكترونمعلذرةالخارجيةالإلكتروناتمنإلكترونكل

الروابطتسمىروابطلتكوينمجاورةلذرةآخرخارجي

الإلكتروناتوتكون.التساهميةالروابطأوالإلكترونية

وتعمل،البلورةبذراتبإحكاممرتبطةالعادةفىالخارجية

.الشحناتلصريانيقاومعازلآالمادة

قليلةبكمياتالنقيةالسليكونبلوراتالعلماءويحور

توصيلعلىالسليكونقدرةلتحسين،محوراتمنجدا

نوع-أ:المحورةالموصلاتأشباهمننوعانوهناكالتيار.

،سنوع2-موجبةشحناتحاملاتعلىويحتويم،

سالبة.شحناتحاملاتعلىويحتوي

العلماءيضيفمالنوعمنموصلشبهولإنتاج

الإلكتروناتمنعددعلىمحتويةذراتذاتمحورات

للسليكونالخارجيةالإلكتروناتعددعنيقلالخارجية

والبورونالألومنيومالمحوراتهذهومنواحد،بإلكترون

أي-فجوةنقيةغيرذرةكلوتكون.والجاليوموالإنديوم

التركيبفي-الإلكترونيةالرابطةفيهاتنعدممنطقة

حيث،الموجبةالشحنةوظيفةالفجوةوتؤدي.البلوري

وهكذا.المجاورةالذراتمنالإاعتروناتإليهاتجذب

.أخرىإلىذرةمنالتنقلأ!جوةتست!ئا

العلماءيضيفسالنوعمنموصلثمبهولإنتاج

الإلكتروناتمنعددعلىمحتويةدراتذاتمحورات

للسليكونالخارجيةالإلكتروناتعددعنيزيدالخارجية

الزرنيخالمحوراتهذهومنأكثر،أوواحدبالكترون

يكونالعاديةالحرارةدرجاتوفى.والأنتيمونوالفوسفور

ويؤدي،البلورةدأخلالحركةحرالإضافيالإلكترون

السالبة.الشحنةحاملوظيفة

بتكوينمتنوعةإلكترونيةنبائطالمصنعونوينتج

.البلورةداخلسوالنوعمالنوعمنمختلفةتوأجفات

الوعملةالموصلشبهنوعافيهيلتقىأسذياالم!صانويسمى

ونوعترتيبها،وطريقةأصصلاتاعددويحدد.سم

نبيطة.أيعملكيفيةوكمياتها،المحورات

فيالتيارسريانتمنعإلكترونيةمكونات.الثنائيات

شبهثنائيويتكونالاخر.الاتجاهليسولكنواحد،اتجاه

منبقطعةمتصلة،منوع،موصلشبهمنقطعةمنالموصل

فلزيان)جزءانطرفطنوللثنائى.سنوع،موصلشبه

كلنهايتيالطرفانويوصلكهربائتين(.وصلتينيكونان

الثنائىبناءويمكن.الدأئرةإلىالموصلشحبهنوعيمننوع

)منفصلة(متمايزةقطعةتكونوقد،المتكاملةالدائرةداخل

غلافداخلالمتمايزالثنائىويوضع.تقليديةدائرةفي

.واق

التياربسريانتسمحنبيطةالثنائي.الثنائييعملكيف

الفجواتبعسريانالتياروينقل.فقطواحداتجاهفي

المطبقةالفولتية5()اتجاانحيازويحدد.والإلكترونات

بروره.سماحهاأوللتيار،سمالوصلةإيقافاحتمال

الوصلة.عبرالتياربرورالأماميالانحيازويسمح

الفولتيةمصدرأو،البطاريةتطبقالأماميالانحيازولتوليد

موجبةوفولتيةسالنوعمادةعلىسالبةفولتية،المستخدم

الإلكتروناتالسالبةالفولتيةوتطرد.مالنوعمادةعلى

وبنفعه!.سمالوصلةاتجاهفيسالنوعمادةفيالحرة

فىمالنوعمادةفيالفجواتالموجبةالفولتيةتطردالطريقة

مادةإلىالوصلةعبرالإلكتروناتوتتحرك.الوصلةاتجاه

الفولتيةمصدريضخإلكترونأيمروروعند.مالنوع
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إلكتروناويجذب،سالنوعمادةإلىواحداإلكترونا

الإلكتروناتتسريلذلكونتيجة،مالنوعمادةمنواحدا

إلىالفولتيةقوةفىالطفيفالازديادويؤدي.الدائرةعبر

معريانويتوقف.الثنائيعبرالمارالتيارفيكبيرازدياد

الفولتية.إزالةعندالإلكترونات

عبرالمرورمنالتيارمعظمالعكسيالانحيازويمنع

لتوليد،عغير.تسربتيارمرورمنبالرغمس،مالوصلة

علىسالبةفولتيةالفولتيةمصدريطقالعكسيالانحياز

ونتيجةس،النوعمادةعلىموجبةوفولتيةمالنوعمادة

الوصلة.عنبعيداوالإلكتروناتالفجواتتتنافرلذلك

حاملاتمنخاليةمنطقةتكونإلىذلكويؤدي

تعمل،الوصلةجانبىمنكلعلىالمتحركةالشحنات

للتيارعازل!

.مقوماتأومفاتيحالثنائياتتستخدم.الاستخدامات

تيارإلىالمتناوبالتيارتغييرالمقوماتدوائروبإمكان

كلفيمراتعدةاتجاههيغيرالمتناوبوالتيارمستمر.

دائما.الاتحاهنفسفىالمستمرالتياريسريبينما،ثانية

تتغيرفولتيةمتناوبتياربمصدرالمتصلالطرفويتلقى

حالةوفي.العكسأواسمالبإلىالموجبمنباستمرار

عندماالتيارالنبيطةتمرر،ثنائيإلىمتناوبتيارإرسال

التياريسريوهكذا.سالبةفولتيةذاتسالنوعمادةتكون

فقط.واحداتجاهفيالثنائيعبر

متناوبا.تياراتقريباكلهاالتجاريةالقدرةوحداتتنتج

ولذامستمرا،تيارأتتطلبالإلكترونيةالمعداتمعظمولكن

لتقويمالثنائياتالتجاريةبالقدرةتدارالتيالنبائطتستخدم

البطارياتمنالقدرةتستمدالتيالنبائطتحتاجولاالتيار.

مستمرأ.تياراتنتجالبطارياتلأنالتيار،تقويم

يمكنسمالوصلاتمنترتيبات.الترانزستورات

التيار.وغلقفتحأو،الإشاراتتضخيمفياستخدامها

يؤديالذيالصغير،الميكانيكىالمفتاحعملطريقةفبنفس

يستخدم،إيقافهأو،قويمحركتشغيلإلىتحركه

تيارسريانفىللتحكمصغيرةدخليةإشارةالترانزستور

بسريانهالسماحأوكليا،التيارقطعيمكنهحيثقوي،

أهمهىوالترانزستوراتجزئيا.بسريانهالعسماحأوكليا،

المتكاملة.الدوائرمكونات

منعديدةأنواعهناكالترانزستور.يعملكيف

أنواعهأهمؤمن.مختلفةبطرقتعمل،الترانزستورات

ثنائيالترانزستورأو،القطبثنائيالوعملىالترانزستور

مننوعمنجدارقيقةطبقةمنيتكونالذي،القطب

النوعمز،سميكتينطبقتينبينمحشوة،الموصلاتأشباه

من،المثالسبيلعلىالوسو،الطبقةكانتفإذا.المقابل

وتسمى.مالنوعمنالخارجيتانالطبقتانتكونس،النوع

الباعثالخارجيتانوالمنطقتان،القاعدةالوسطىالمنطقة

والمجمع.

.أطرافوثلاثةسموصلتاالقطبثنائيوللترانزستور

الباعث،العادةفي،الأطرافهذهمنطرفانويربط

الثالثالطرفيصلبينما،خرجيةدأئرةإلىوالمجمع

وتترتب.قدرةمصدردائرةولكل.دخليةبدائرةالقاعدة

منحازةسمالوصلاتإحدىتكونبحيثالقدرةمصادر

خلفيا.منحازةالأخرىوالوصلةأماميا

الدائرةعبرالمرورمنالتياريمئالترانزستور،العادةوفي

قليلاالقاعدةعلىالمطقةالفولتيةرفعولكن،الخرجية

القاعدةإلىالإلكتروناتمنكبيرعدددخولإلى!دي

قوةحمسبالعددهذاويتفاوتأماميا،المنحازةالوصلةعبر

مصدريستطيعجدا،رقيقةالقاعدةمنطقةولأن.الفولتية

الوصلةعبرالإلكتروناتجذبالخرجيةالدائرةفيالفولتية

عبرقويتياريسريلذلكونتيجةعكسيا.المنحازة

يمكنالطريقةوبهذه.الخرجيةالدائرةوعبرالترانزستور،

بتزويد،الخرجيةالدائرةعبرقويتيارسريانفيالتحكم

.صغيرةلماشارةالقاعدة

التأثيرترانزستورللترانزستورالرئيسيةالأنواعومن

عملطريقةعنتختلفبطريقةيعملوالذي،المجالي

نوعيعنالمعلوماتمنولمزيد.القطبثنائيالترانزستور

الترانزستور.انظر:عملهما،وكيفيةالترانزستور،

وظائفثلاثالترانزستوراتتؤدي.الاستخدامات

-3والوصلالقطع2-التضخيم-أ:رئيسيةإلكترونية

الذبذبة.

والتيار.متراوحةضعيفةإشارةتقويةهووالتضخيم

طبقنسخةالخرجيةوالدائرةالترانزممتورعبريسريالذي

وبإمكانبكثير.أقوىولكنه-الدخليةالإشارةمنالأصل

المراتبلايينالإشارةمبراوحاتالتجاوبالترانزستور

ثانية.كلفي

بالتضخيم.الإلكترونيةالمعداتمعظموتعمل

الإشاراتلنقلالمصممةالمعداتفيالمضخماتوتستخدم

الإشاراتمعظمتضخيممنولابد.والبصريةاسممعية

التلفازجهازأوالمجهارمثلخرجية،نبيطةإدارةمنلتتمكن

.الحاسوبطابعةأو

.المعلوماتعنللكشفأيضاالمضخماتوتستخدم

الإشاراتخاصةأجهزةتسجل،المثاللممبيلفعلى

ودماغه،الإنسانقلبعنالصادرةالضعيفةالكهربائية

لتشخيصالإشاراتهذهالأطباءويدرسوتضخمها.

معينة.وأمراضجروح

.الترانزستوراتوظائفأهممنأيضاوالوصلوالقطع

وتوصلهاالدوائرتقيم-مفاتيحبوصفها-فالترانزستورات
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مكوناتتعملكيف

الموصلشبه

قربالشحساتحاملاتعددويحدد.الأقلعلىواحدةصرموصلةعلىالإيحايةاالموصلشبهمكوناتكلتحتوي

.الدائرةترتي!وكيفيةفيهالوصلاتعددعلىالمكودعملويتوقرو.سريالهعدمأوالتيارسرياداحتمالالوصلة

شحماتحاملاتداتممطقةاقلملةشحماتحاملاتدات!مطقة

الكتروناتإلكترونات

ةصء"حيعيعيهلحوةص..3ةفجو

!-عبمح!عممب!ب-1::ا5:1

ممطهسقةسمممطقةأ!!مصقةأمممطقة

سرياناتجاهمس:صلهسرياراسدام3-موصلة

الإلكتروداتااا!ض:دىإ

---قدرةمصدر+--+قدرةمصدر-

موجبةصدولتيةح!رراقيفيافموحبةدولتيةص!*سالةفولتية

)إلىأمامياالمنحازفيظولفىوو.علىالمطمقةالمولتية5()اتجاانحيازحمس!إيقافهأوالتيارتوصيليم!صهاواحدةسموصلةعلىيحتويالثنائى

الشحناتحاملاتلأدالتياراليحير()إلىع!صسياالمنحاراضسائيايوقىليمحا،الوصلةلحوتحجد!الشحماتحاملاتلألىالتياريوصلاليمسار(

الوصلة.صبعيداتتحرك

ودائرةدحليةدائرةإلىموصلاالقطبثائيوصلياترانرستوراأعلاهالشكليوضح.الصويةالإشارةتقويةيمكمهااللفمخمةالترانزستوردائرة

لذلكونتيجةأماميا،الممحازةالترالرمشوروصلهعبرالمولتيةوتطة!.فولتيهإلتحارةإلىموحةكلويعيرالصوتيةالموجاتالميكروفوديلتقط.حرحية

،قويتيرسريادإلىهداويؤديالتيار.وقصعلىعكسياالممحارةالوصلةقدرةعلىلدلكمتغلماالقاعدةإلىالباعثمنحرةإلكترولاتتشقل

المجهار.تحتحعيلولالتالي،الخرجيةالدائرةعر،ال!كحوتيةالموجاتممطحمسبمتراوح

هذهالترانزستوراتولتؤدي.الإشاراتمساروتوجه

متفاوتةالدخليةالإشاراتقوةتكونأنلابدالوظائف

الإمدادوصلأوقطعمنالترانزمحتورليتمكن،بشدة

الرئيسي.

تيارإشارةإلىالمستمرالتيارإشارةالذبذبةوتحول

.مرغوب(الثانيةفيالاهتزازات)عددترددذات،متناوب

العملبهذاتقومالتيالترانزمستوريةالدوائروتسمى

يقويمماالمضخماتمننوعالوا!فيوالمذبذب.المذبذبات

لإنتاج،المضخمةالإشارةمنبجزءويحتفظ،الإشارة

الدوأئرمنمتنوعةترتيباتوتمكن.الخاصدخلها

.المذبذبعولأداءمنالترانزمشور

،المثالسبيلعلىفهى.أغراضعدةالمذبذباتوتخدم

عبروالصورةالصوتتحملالتيالراديويةالموجاتتنتج

فيتتح!صمالتيالتوقيتإشاراتأيضاتنتجوهيالفضاء.

بعفأنواعتديروالتي،للحواسيبالداحليةالعمليات

يسمىينئمذبذبالطبوفي.الأوتوماتيةالمعدات

شبيهة،بدقةمؤقتةكهربائيةدفعاتالقلبيةالناظمة

ويزرع.بانتظامينبضالقلبتجعلالتيالطيعيةبالدفعات
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لتقويمالمرضىبعضصدورفيالقلبيةالناظماتالجراحون

القلب.نبضانتظامعدم

السلبيةالمكونات

-امجموعتينإلىالإلكترونيةالمكوناتتقسيميمكن

الإيجابيةوالمكونات.سلبيةمكونات2-إيجابيةمكونات

وتقطعها،تصلهاأو،الإشاراتتضخمالتيالمكوناتهي

الصماماتالإلكتروناتخبراءمعظمويصنفتذبذبها.أو

ضمنالثنائياتوبعضوالترانزممتوراتالإلكترونية

الإيجابية.المكونات

إلىالكهربائيةالطاقةفتغيرالسلبيةا!لكوناتأما

وتشتملداخليا.الكهربائيةالطاقةتخزنأو،حرارة

والمحاثات.والمكثفاتالمقاوماتعلىالسلبيةالمكونات

،حرارةإلىالكهربائيةالطاقةتغيرنبائطوالمقاومات

كلمار.دائرةعبرالمنسابالتياركميةتقليلفيوتستخدم

.عبرهتمرالتيالكهرباءكميةقلتالمقاومحجمكبر

الطاقةتخزينفيوالمحاثاتالمكثفاتوتستخدم

الكهربائيةالدوائرفيتستخدمفالمكثفات.الكهربائية

كما،شحنةإنعدامأووجودشكلفيالمعلوماتلتخزين

المحاثاتأماالمستمر.التيارسريانلإيقافأيضاتستخدم

التياريسفبهرورولكنه،المتناوبالتيارسريانفتوقف

المحاثة.،المكثف:انظر.المستمر

رقاقةضبطالمصنعونيستطيعالمتكاملةالدوائروفى

المقاوماتعملتؤديمناطقلتكوينالموصلشبه

تكوينلايمكنحيث،المحاثاتليسولكن،والمكثفات

المحاثاتوصلأيضاويمكن.معقدةدوائرعبرإلاالمحاثات

منفصلة.مكوناتشكلفىالمتكاملةالدوائرإلى

والضوءالإلكئرونيات

منالمصنعونيستفيدالإلكترونيةالنبائطمعظمفي

فيوإطلاقهاالطاقةامتصاصعلىالإلكتروناتقدرة

البصريةالإلكترونيةالنبائطهذهوتشتملضوء.شكل

للضوءالباعثةوالنبائطللضوءالحساسةالنبائطعلى

السائلة.البلوريةوالعارضات

العيونأيضاتسمىللضوء.الحساسةالنبائط

لإنتاجالضوئيةالطاقةتستخدمنبائطوهي،الكهربائية

منالنبيطةقلبويتكون.فيهالتحكماوالكهربائيالتيار

عادةويصنع،الضوئيالثنائىيسمىللضوءحساسثنائى

،العاديالثنائيالضوئىالثنائيويشبه.السليكونمن

الضوءبسقوطتسمحعدسةأونافذةعلىيحتويولكنه

الإلكتروناتبعضالضوءهذاويدفع.سمالوصلةعلى

إلكتروناتذلكعنتنتجحيث،البلوريةروابطهاخارج

الثنائياتبعضوتولد.السريانيمكنهاوفجواتحرة

تزودحيثكهربائيا،تيارا،الشمسيةالخلايامثل،الضوئية

والعديد،الصناعيةالأقمارمعظمالشمسيةالخلايامنألواح

الآلية،الحاسباتمثلالصغيرةالإلكترونيةالنبائطمن

ووصلقطعفيأخرىضوئيةثنائياتوتستخدم.بالقدرة

الظاهرة:)الأشكالالضوءانظر:.الخارجيالقدرةإمداد

للضوء(.الكهروضوئية

لإنتاجالكهربائيالتيارتستخدمللفموء.الباعثةالنبائط

زرنيخيدمنللفموءالباعتةالثنائياتمعظموتصنعالضوء.

شكلفيالطاقةيطلقآخرموصلشبهمركبأيأوالجاليوم

الباعثالثنائيعبرالتياريمروعندما.الحرارةعنبدلأضوء،

بالقربالموجودةوالفجواتالحرةالإلكتروناتتتحدللضوء

داخلحرإلكترون"يسقط"وعندما.سمالوصلةمن

يسمىالضوئيةالطاقةمنصغيرةحهزمةتنطلق،فجوة

فىالوصلةمنطقةتتوهجمناسبقويتيارولمحامرأر.الفوتون

الباعثةالثنائياتمنمجموعاتوتستخدم.بشدةالرقاقة

.العارضاتمنالعديدفىللضوء

رقيقةحزمةتنتجخاصةثنائياتالموصلشبهوليزرات

فيعديدةاممتخداماتولليزراتالضوء.منوقويةجدا

الاتصالففى.والعلوموالطبوالصناعةالاتصالات

ليزريةحزمةتحول،المثالسبيلعلى،الليفيالبصري

إلىتلفازيةصورةأوهاتفيةلمكالمةالكهربائيةالإشارات

عاليةبسرعاتالفوتونيةالإشساراتوتنتقل.فوتونيةنبضات

البصرية،الأليافتسمىدقيقةشعريةزجاجيةخيوطعلى

وضوحها.أوقوتهامنالكثيرفقداندون

فيعادةتستخدم.السائلةالبلوريةفاتالعار

وفيها.والحواسيبالرقميةوالساعاتالاليةالحاممبات

زجاجيتين.شريحتينبينسائلةبلورةمنرقيقةطبقةتوضع

الفولتيةالإشارةولكن،عادةالضوءالعارضويعكس

التيهيالمظلمةالأجزاءوهذه،منهأجزاءإظلامتسبب

.الحرفأوالرقمتشكل

المعلوماتالإلكترونيةالدائرةتعالجكيف

الدخليةبتجمئالإشاراتالمعلوماتالدوائرتعالج

الطريقةوتعتمد.التعليماتحمسبجديدةمعلوماتلإنتاج

التيالإشاراتنوععلىالمعلوماتالدائرةبهاتعالجالتي

فيها.تعمل

-ا:الإشاراتمننوعينالإلكترونيةالدوائرتعالج

الإشاراتوتمثل.قياسيةإلثمارات2-رقميةإشارات

قيمةمنهالكل،الفولتيةالإشاراتمنمحدودبعددالرقمية

الفولتيةفيباستمرارفتتفاوتالقيا!ميةالإشاراتأما.مميزة

فولتيةتمثلأنويمكن.الدخليةالمعلوماتحسبوالتيار

والضغطالحرارةودرجةوالصوتالضوءتغييراتمتراوحة

الجسم.وموضع
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بعدالمعلوماتالرقميةالدوائرتعالج.الرقميةالدوائر

المعلوماتتعالجمنهاوالعديدبينها.المقارنةأوالإشارات

معظمتؤديولذا،القياسيةالدوائرمنبكثيرأسرع

الرقمية.بالدوائرالمعالجات

الدخلية-البياناتكلتترجمالرقميةالمعالجةوفي

ثنائية،أرقامإلى-المعلوماتمنوغيرهاوالأرقامالكلمات

ثنائيكلمةوتطلقوأصفار.واحداتمنمجموعاتوهي

رقمينتستخدمالمعالجةلأنالشفرةعلى(اثنينمن)مكون

وأا!دوائرامنبتوليفةثنائيرقمأيتمثيلويمكن.فقط

المتال،سبيلفعلى.حالتينإحدىفيتكونالتيالنبائط

إحدىوتمثل.مقطوعةأوموصولةالدائرةتكونأنيمكن

وأاكلويسمىصفر،بالرقموالآخر،أبالرقمالحالتين

مجموعاتفىببتاتالنظممنالعديدوتعمل.البتصفر

بتات8منتتكونالتيالكلمةوتسمى،الكلماتتسمى

البايت.

-1أساسيةعناصرثلاثةالرقميةالمعالجةوتتطلب

الدوائر2-البياناتتخزينووظيفتها،الذاكرةدوائر

التحكم،دوائر3-البياناتتغييرووظيفتها،ا!لنطقية

سلكيةقنواتوتربط.النظامعملياتتوجيهووظيفتها

كلها.وبالدائرة،ببعضبعضهاالعناصر،الناقلاتتسمى

.واحدةرقاقةعلىالعناصرهذهمعالدقيقويجيم

مؤقتة.أودائمةبصفةالبتاتتخزن.الذاكرةدوائر

مرتبةالمكثفاتآلافالذاكرةدوائرمنشائعنوعويحوي

شسكلفيالبتاتالمكثفاتهذهوتمسك.صفوففي

الكهربائية.الشحنةانعدامشكلفيأوكهربائيةشحنة

تعملبينما،النظامإلىمكثفكلفلزيموصلويوصل

.والثنائياتالمكثفاتبينمفاتيحوثنائياتترانزستورأت

الموصل،عبرالبتاتتنتقلمفتاحاماتفئإشارةوعندما

شحنبإعادةالبتاتتخزينأخرىدوائرتعيدوعندئذ

نفسها.الشحناتبسلسلةالمكثفات

ذاكرة-الذاكرةدوائرمنأساسياننوعانوهناك

)الروم(.فقطالقراءوذاكرة)الرام(العشوائيالوعول

وأالمعلوماتمحويمكنالعشوائىالوصولذاكرةوفي

تزويدهاأثناءالمعلوماتالدوائرتخزنحيثإليها،الإضافة

الخزنة.الشحناتكلتزولق!إلقدرةوعند،بالقدرة

مثلنبائطفيالعشوائيالوصولذاكرةدوائروتستخدم

كمياتتخزينتحتاجالتي،الحاسباتوبعضالحواسيب

.قصيرةلفتراتالمعلوماتمنكبيرة

فيهاتوضعالتيالمعلوماتفقطالقراءةذاكرةوتخزن

وأمحوهالايمكنالمعلوماتوهذه.دائمةبصفةالصنععند

علىعامةبصفةفقطالقراءةذاكرةوتحتويإليها.الإضافة

.النظاملتشغيلبرامجأوتعليمات

على،فالحواسيبدوائر.فيالذاكراتكلتخزنولا

مثل،خارجيةذاكرةنبائطأيضئاتستخدم،المثالسبيل

يدخلها،الممغنطةالشرائطأوالممغنطةالأقراص

القرمأيضاالذاكرةأنواعومن.النظامفيالمستخدمون

أسطوانةعلىالمعلوماتيخزنوالذيدي(،)سيالمدمج

المدمجالقرص-فقطالقراءةذاكرةوبإمكان.بلاستيكية

والأصواتوالصورالبياناتتخزينروم(-دي)سي

والبرامج.

تعالج.المعالجاتأيضاوتسمى.المنطقدهالدوائر

تمروفيها.التعليماتحمسبالبياناتالدوائرهذه

وأبطريقةتغيرهاالتيالمفاتيحمنسلسلةعبرالبتات

معيناعدداالمفاتيحمنمجموعةتضيففقد.أخرى

وقد،الجامعالمجموعةهذهمثلوتسمىآخر،عددإلى

تخزنالمعالجةأثناءوفىالمفاتئ.مئاتمنيتكون

انتظارفي،السجلاتتسمىمناطقفيمؤقتاالبتات

التالية.التعليمة

بتين،بينالمقارنةالمفاتيحمنأخرىتوليفةوبإمكان

القوانينمنمجموعةأساسعلىخاصخرجوتوليد

الدوائرهذهوتستخدم.للمعالجخاصةبصفةمصممة

عوضا"خطأ"،أو"صواب"مثلأف!طرلتمثيلثنائيةأرقاما

صفر.أوأعن

عديمكنهاالرقاقةفىمناطقالمصممونويولد

صغيرةمجموعاتبينبالجمعبينها،المقارنةأو،الإشارات

بتين.أوواحدبتفيطفيفةتغييراتتحدثالدوائر،من

وهناك.المنطقيةالبواباتعادةالمجموعاتهذهوتمسمى

البوابةو2-لاالبوابةأ:هيأساسيةبواباتثلاث

هذهتستطيعكبيرةبأعدادتوليفهاوعندأو.البوابة3-

.المعقدةالمنطقيةأوالرياضيةالمسائلحلالبوابات

منالبتالعاكسأيضاتسمىوالتيلا،البوابةوتغير

الوظيفةولهذهواحد.إلىصفرمنأوصفر،إلىواحد

سبيلعلى،الجمعيشتملحيقالمشخدامات،عدة

إلىوالواحدات،واحداتإلىالأصفارتغييرعلى،المثال

أصفار.

واحدةخرجيةإشارةأووالبوابةوالبوابةمنكلويولد

تكونأنوالبوابةوتتطلبأكثر.أودحليتينإشارتينمن

-أبالرقمعادةوتمثل-صحيحةالدخليةالإشاراتكل

وأالبوابةتتطلببينما،أأوصحيحةخرجيةإشارةلإنتاج

خرجيةإشارةلإنتاجفقطواحدةصحيحةدخليةإشسارة

صحيحة.

النظامأجزاءكلعملوتنسقتوجه.التحكمدوائر

ومن.الذاكرةدوائرفيالخزنةالتعليماتحسبالأخرى

عبرالبتاتحركةضبطالتحكملدائرةالرئيسيةالمهام
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الحواسيب،لتصنيعتقوم

الإستيريو،نظمةوأ

،والتلفازيولراداجضةوأ

السينيةالأشعةومعدات

.أخرىعديدةومنتجات

يقوم،الصورةوفي

بتشغيلالمصنعموظفو

حطع!التلفارأجهزة

تجميع.

الساعةيسمىمذبذبيولدالمهمةهذهولأداء.النظام

إيقاعحسبالدائرةعبرالبتاتوتتحرك.مستمرةدفعات

الساعة.

متغيرةكمياتبقياسالمسائلتحل.القياسيةالدوائر

وتعمل.والضغطوالسرعةالحرارةدرجةمثلباستمرار،

السرعةمقاسسمثل،الاستخدامالشائعةالنبائطمنالعديد

دوائروتدخل.قياسيةحواسيببوصفها،والترمومترات

التيالإلكترونيةالنظممنعددتركيبفيصغيرةقياسية

الدوائرتستخدمكما،أخرىماكيناتأعمالفيتتحكم

عنالمعلوماتمنوللمزيد.الملاحةمعداتفيالقياسية

القياسى.الحاسوب:انظرالقياسيةالمعالجة

الدوائربعضتستطيع.القياسىالرقميالتحويل

والإشسارأت،رقميةإشاراتإلىالقياسيةالإشاراتتحويل

رقميا،الصوتتسجيلفعند.قيالمسيةإشاراتإلىالرقمية

آلافالصوتيةالموجة)قوة(اتساعيقالر،المثالسبيلعلى

مكونةرقميةشفريةإشارةإلىويحول،ثانيةكلفيالمرات

الناتجة،الرقميةالإشاراتولسماع.صغيرةتياردفعاتمن

تديرقياسيةإشاراتإلىأخرىمرةصوتينظاميحولها

ذاتأجودةصوتيةنوعيةالرقميةالإشاراتوتنتجمجهارا.

القياسية.بالإشاراتمقارنةأقل،وتشوهضجيجع

الإلكترونياتصناعة

ومبيعاتها،وإنتاجها،الإلكترونيةالمنتجاتتنميةتمثل

العال!ا.فيتطوراوأسرعهاوأهمهاالصناعاتكبرىإحدى

فيوالعلماءالمهندسونيعملوالتطوير.البحوث

،الإلكترونياتإلىجديدةمعارفلإضافةالبحثيةالمعامل
958تنيالإلكتروا

الجامعاتمنوللعديد.جديدةإلكقرونيةنبائطوأبتكار

تتبنىكما،الخاصةالبحثيةمعاملهاالإلكترونياتوشركات

مركزمثلوكالاتعبرالإلكترونيةالبحوثالحكومات

والإدارةسويسرافىجنيفمنبالقربالأوروبيمميرن

وتتبنى.المتحدةالولاياتفيوالفضاءللطرانالوطنية

عبرالإلكترونياتبحوثأيضاالحكوماتمنالعديد

العسكرية.الفروع

أكبرهماواليابانالمتحدةالولايات.والمبيعاتالتصنيع

والمنتجاتالإلكترونيةللمكوناتمنتجتيندولتين

العشرينالقرنتسعينياتأوائلوفى.المجمعةالإلكترونية

الولاياتفىالإلكترونيةالشركاتفيالعاملينعددكان

مبيعاتإجماليوبلغ،عاململيون5.1عنيزيدالمتحدة

003حواليالمتحدةالولاياتفيالإلكترونياتشركات

عددكاننفسهاالفترةوخلالسنويا.أمريكيدولاربليون

حوالي2اليابانفىالإلكترونياتشركاتفىالعاملين

اليابانيةالشركاتمبيعاتوبلإجمالي،عاململيون

فيالرائدةالدولومن.أمريكيدولاربليون091حوالى

وسنغافورةوهولنداوألمانياكنداالإلكترونيةالمعداتإنتاج

.المتحدةوالمملكةوتايوانالجنوبيةوكوريا

الإلكترونياتتطور

عشرالتاسعالقرنأوالحمطخلال.الأولىالتجارب

يأ،المفرغالغازأنابيبعلىالاختباراتالعلماءأجرى

خليطتبقىبحيثالهوأء،منجزءعنهاأزيلالتيالأنابيب

الأنابيبهذهمعظماحتوتوقد.الغازاتمنرقيق

عند،والنيتروجينالهيدروجينمثلغازاتمنأخلاطا

غس-*ئرغ
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عامحواليفياحشرعكروكسأنبوب

ونيمالسيرالبريطهايا3العادوساطةأم878

أشعةكصكررألمجوبأنتح)أعلاه(.كروكس

!ايةأصاءتالتيالمرئيةبرالكاتود

سد!يماالأنمو!اهداأصبحر.الألمو!ا

اصئيهيراح!اقيداأشعةبلاأا-حاأمموذ

اضلعار.ا!دصرألو!دلك!يمما،اللاحقة

فيهااممتحدمأعلاه،قديمةسينيةأشعةآلة

السيمية.الأشعةالإشاحكروكسأدبو!

روتححرويلهداالألمالياالميزيائياكتشص

أشعةدراسةأثاءم5918عامالسيميةالأشعةا

.ال!!اتود

الريطانيالفيريائيالإلكترونمكشمف

عامفيطومسونأثت.طومسولىحوريص

!متتكولىالكا!دأشعةألىأم798

لعدفيماسحيتسالبةشنحمةذاتحسيمات

فيماطومسوداكتشافقادوقدصالإلكترونات

عملية.إلكتروليةلبائطصئأولإلىبعد

الكهربائيالتيارأنالعلماءواكتشف.منخفضضغط

آخر.إلىفلزي)طرف(قطبمنالغازعبريمرأنيمكن

بألوانالأنبوباتوهجالقطبينإلىلطاريةتوصيلفعمد

يطلةط(السالب)القط!الكاثودأنالعلماءفاعتقد،براقة

اسمالأشعةعلىوأطلقوا،الأأ!اناتنتجمرئيةغيرأشعة

لإجراء،ال!نابيبم!الغازاتمنمزيدوبإزالة.الكاثود

سميت،مفرغةأنابيبإلىالأنابيبهذهضلت،التجارب

المفرغة.الصماماتأيضما

وليمالسيرالبريطانيالعال!اصنع9187عاموفي

أنابيبوكانتالكاثود،الثمعةلدراسةأنبوباكروكس

التلفازية.الصورأنابيبأوائلكروكس

ويلهلمالألمانيالفيزيائياكتشص5918عاموفي

فيأعاثوداأشعةدراسعتهأثناءالسينيةالأشعةرونتجن

كانالتابععشرالقرننهايةوبحلول.كروكسأنبوب

السينيةالاضععةصوريستخدمونالأطباءامنالكثيرون

الداخلية.والجروحالأمراضلتشحيص

جوزيف!البريطانيالفيزيائيأثبت7981عاموفي

سالبةحسيماتمنتتكونالكاثودأشعةأنطومسون

هذاوقادالإلكترونمات،بعدفيما!مميت،الشحنة

الأولى.الإلكترونيةأخبائطاصنعإلىالاكتشاف

أنئالمهندسونأسشمريناالقرنأوائلأثناءوفي

الإشاراتكشفبامكانهامفرغةصماماتالكهربائيون

سجل7091عاموفيوتوليدها.وتضخيمهاالراديوية

صماماختراعبراءةديفورستليالأمريكيالخترع

الثلاثي.با!عمعرفماوهو،الأقطابثلاثيمفرغ

والاستقبالالبثفيأسا!مياعنصراالصمام!ذاوأصئ

البثبدأوقد.الإشاراتتضخيمعلىلقدرتهالإذاعي

صناعةولدتومعه،0291عامفيالتجاريالإذاعي

.ال!ل!ضرونيات

عشرينياتبينالعصرهذاامتد.المفرغالصمامعصر

جعلتالفترةهذهوخلال.العشرينالقرنوخمسينيات

الرادارمثلإلكترونيةاختراعاتالمفرغةالصماماتمعرفة

ممكنة.،والحاسوبوالتلفاز

العالمبنى1875،عامفيأيمبكر،وقتوفي

نبيطةوهي،كهروضوئيةخليةكارير..جالأمريكي

كانوقدالضوء.عليهايسماعندماكهربائياتياراتنتج

التلفازية،التصويرآلةمبدأبنفسيعملكارياختراع

أوائلحتىالفعليالاستخدامحيزيدخللمولكنه

العالمصنع2391عاموفي.الشمرينالقرنعشرينيات

آلةصمامأولزوريك!تفلاديميرالمولدالروسيالأمري!ص

كاثودأشعةصماموباممتخدأم.ناجحتلفازيةتصوير

عملياتلفازيةصورةصمامأيضازوريكينأنتجنموذجا

التلفازيالبثبدأوقد.العشرينالقرنعشرينياتخلال

البثولكن،العشرينالقرنعشرينياتأواخرفيأضجريبيا

أربعينياتأواخرفيإلاواسعنطاقعلىيبدألمالفعلي

العشرين.القرن
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أمريكىمخترع،فورستديلى

مضخماأولاحتراعلراءة!مجل

وقد.أم709عامفيمفرعأنبوب

نهضةإلىفورستدياختراعأدى

الإلكمرونيات.مجالفىسريعة

-،-!!+؟+يرش-!في

فلاديميرالمولدالروسيالأمريكيالعالمالتلفازرائد

لاحتلفازيةتصويرآلةأنبو!أولبنىزوريكينكوسما

.أم!23عامصورةوأنبوب

!ى-؟7

؟?-

!!-سش-

*!لأس-

اأ

ل!-

!ح!ء!

مكوناكانالترانزستوراخرعالذيالفريق

شوكلىوليمأ،مريكيير1الفيزيائبيئم!

باردينوحوناليسار()علىووالتر)الجالص(

عاماكتشالهمحققواوقد(.اليمين)على

.أم479

هلألبرتالأمريكيالمهندساخترع1291عاموفى

هذاوكان،الماجنترونسميمفرغصماممذبذب

أتاحوقد.بكفاءةالدقيقةتنئالموجاتنبيطةأولالمذبذب

وثلاثينياتعشرينياتخلالبالتدريجطورالذيالرادار،

للموجاتالنطاقواسعاستخدامأول،العشرينالقرن

الدقيقة.

أولصناعةباكتمالأوجهالمفرغالصمامعصروصل

وقد.6491عامفيالأغراضعامإلكترونيحالمموب

الإنياك،سميتالتي،الضخمةالماكينةهذهصنع

جيهما،المتحدةبالولاياتبنسلفانياجامعةمنمهندسان

واحتوى.موشلىوليموجونالابنإيكرتبربسبر

أ.احتل،مفرغصمام.00018حواليعلىالحاسوب

فيأسرعوكانمربعا،مترأ017حواليقدرهامساحة

كانتالتي،إل!ضرونيةالغيرالحواسيبألصرعمنعمله

.مرةبألف،انذاكمعروفة

فيزيائب،ثلاثةاخترع.الصلابةحالةنبائطثورة

شسوكليووليمبراتينووالترباردينجونهمأمريكيين

الترأنزستوراتأحدثتوقد.4791عامفيالترانزستور

المميبالحوأحجامبتقليلها،الإلكترونياتصناعةفيثورة

وامشخدمتالصغر.بالغةأحجامإلىالأخرىوالمعدات

وأجهزةالسمعيةالمعيناتفيمضخماتالترانزستورات

العشرين.القرنخمسينياتأوائلفيالحجمالجيبيةالمذياع

شبهثنائياتكانتالعشرينالقرنستينياتوبحلول

المفرغةالصماماتمحلحلتقدوالتزنزسشوراتالموصل

.المعداتمنالكثيرفي

عندماالترانزمشورتقنيةعنالمتكاملةالدوائرتطورت

الترانزستوراتمنمزيدبناءطرقبحثالعلماءحاول

الدوائرأولىاختراعبراءةسجلتوقد.الدائرةداخل

المهندسهماأمريكيينعالمينباسم9591عامالمتكاملة

عملاواللذان،نويسروبرتوالفيزيائيكيلبيجاك

فيثورةالمتكاملةالدوائروأحدثت.منفصلين

الثورةتساويالعشرينالقرنستينياتفيالإلكترونيات

،الخمسينياتفيالترانزلممتوراتأحدثتهاالتي

العسكريةالمعداتفيالأمربادئفيواستخدمت

الرحلاتأولىإنجازفيولمماعدت،الفضائيةوالمركبات

العشرين.القرنستينياتفيالمأهولةالفضائية

7191عامفيالدقيقةالمعالجاتأولىوأنتجت

أوالممطوبحلول.المكتبيةالحاسباتفىلالممتخدامها

الدقيقةالمعالجاتأ!بحتالعشرينالقرنلممبعينيات

وعددالفيديووألعاباليدويةالحالعمباتفيتستخدم

الأعمالأصحابوبدأ.المنزليةالأجهزةمنمتزايد

فىللتحكمالدقيقةالمعالجاتاستخداموالمصنعون

المصانعومعداتالمكتبيةالأجهزةمنالختلفةالأنواع

النبائط.منوغيرها

البحثوالعلماءالمهندسونيوالي.اليومالإلكترونيات

تعقيدا.وأكثروأسرعأصغرالإلكترونيةالدوائرلجعل

الفائقةالموصلاتعلىالمتطورةالتقنياتوتشتمل

.والفوتونيات

التيارلسريانالمقاومةعديمةموادالفائقةوالموصلات

نبائطوتعمل.المنخفضةالحرارةدرجاتفيالكهربائى
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الطارينتعكلوصورحركاتشكوليدتقوموحواسيىتشعيلوآلاتإلكترونيةامششعارأحهزةعلىتحتويهماالصورة!ىالميةالطيرانأجهزة

الأرص.سطحع!مقصورةفييحلسودوه!حقيقىبطيرالىانطساعا

عنهاتنتجولا،عاليةبسرعةالفائقةالموصلات

نبائطعلىالاختباراتالعلماءويجري.حرارةأي

الدوائرفيللتحكمالتوصيلالفائقةوالوصلالقطع

الحاسوبية.

تستخدمالتيالدوائربناءعلمهووالفوتونيات

الطاقةمندقيقةحزم)الفوتوناتالفوتونيةالإشارات

حزماتستخدمحيث،الإلكتروناتعنعوضا(الضوئية

أليافعبروالأوامرالبياناتلنقلالمنبضةالفوتوناتمن

ضخمةكمياتحملالفوتونيةالدوائروتستطيع.بصرية

اسعتخدامويبشر.حرارةأيتنتجولا،المعلوماتمن

المعلوماتحملعلىالفائقةالقدرةذاتالبصريةالألياف

والاتصالاتالمنزليالترفيهمجالاتفيجديدعصربمولد

الحواسيب.وتقنية

تغيراتأيضاالإلكترونيةالعرضتقنياتوتشهد

أكثرعرضألواحتطويريحاولونالآنفالمصخعون.سريعة

الضخمة،الكاثوديةالأشعةأنابيبمحللتحلتسطحا،

شاشاتمنوالعديدالتلفازفىالآنالمستخدمة

الحواصعيب.

الأنابيبآلاف391!عامانئفيتصميمويستخدم

عرضيقلحيث،الصورةلتشكيلجنبإلىجنباالدقيقة

علىأخرىتقنيةوتعتمد.معنتيمترات01عنالشاشة

حيث،ذلكمنتسطحاأكثرسعائليةللوريةعرضألواح

للطاقة،الموفرة،الوزنالخفيفةالشاشاتهذهتعليقيمكن

الحواسسيبتستخدمواليوم.الصورةمثلالجدار،على

بلوريعرضشاشات،المف!صاتحواسيبمتل،المحمولة

مسطحة.سائلي

المصنعونبدأالعشرينالقرنتسعينياتأوائلوفي

يسمىالسائليةالبلوريةالعارضاتمنجديدنوعاستخدام

يتتبعلكيالإلكترولاتمنشاعايستحدمالكاثودأشعةأنبوب

تلفار،جهارفىالصورةوأنحو!.زحاحيةلتحايتسةعلىصورةأونمودحا

كاتود.أشعةأنمو!هو)أعلاه(
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فيالفعالةالمصفوفةذاالسائليالبلوريالعارض

الإلكترونيةوالمنتجاتالفيديووألعابالمحمولةالحواسيب

آلافتتحكمالعارضاتمنالنوعهذاوفي.الأخرى

فيللز-،جالداخليالسطحعلىالموضوعةالترانزستورات

السائلة.البلورةتنشطالتيالإشارات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

جونجوزيفحود،باردين

كوسمايميرفلاد،روريكينلي،ديفورست

جودجوزيؤءالسير،طومسونكونرادويلهلم،رونتجن

إلكترونيةنبائط

المفرعالصمامالمحزنةالتلفازيةالتصويرآلة

الكودائيةالعينالترالزمشور

لليزراالمتكاملةالدوائر

الإلكترولاتمدفعالموصلشبه

الدقيقالمعالجعالتلفريونيالصورةصمام

الميزرالقريالصمام

الضوئيالمضاعصصمام

إلكترونيةمعدات

!هربائيةمرلسمةالذبذباتراسمةالأرغن

القلبالسونارالمدمحةالأسطوانة

الإلكترونيالمجهرالسينماصناعةالسينيةالأشعة

الصوتيالمسجلللترددالاليالضبطالحامسبةالالة

الفلوريالمصباحئىلكصباالضوءاجهار،ترونالبيتا

السمعىالمعينالفونوغرا!الصوئيالتصوير

الضوءمقياسمسحلالفيديو،اللاسلكىالتلسكوب

الدقةالمالغالنظامالموجهةالقذيفةالتلفار

النيونالفيديو!رصالحاسوب

تفالهالاتالاتصاقمرلرادارا

الدماغكوبائيةمحطهاطالراديو

صلةذاتأخرىمقالات

المطارالدرةالكاثودأشة

الكهرومعنطسيةالموجاتالفيزياءالإلكترون

الصحرالمتماهيةالموجةالصلبةالأحسامفيزياءالأوتوماتية

الإلكتروأ!ةالمومحيقىالكهربائيالقطبالفائقالتوصيل

الحيويةالطيةالهندسةأنبو!،كروكسأنبوبجسلر،

لكهرلاءائيةلكصباالدائرةا

الموضوعصرعنا

الإلكترونياتاستخدامات-ا

الاتصالاتفى-أ

المعلوماتمعالجة-ب

والبحوثالطب

الأتمتة-د

الإلكترونيالنظاميعملكيف-2

لإلكترونيةائروالدا-3

الدائرةتعملكي!

الإلكتروليةالدوائرأنواع-ب

الإلكترونيةالصمامات-4

الصلابةحالةمكونات-5

ئياتلثناا-أ

نزمشورلتراا

السلبيةالمكونات-6

والف!وءالإلكترونيات-7

للضوءالحساسةالبائط-أ

للضوءالماعتةالنبائط-ب

السائليةالبلوريةالعارضات

المعلوماتالإلكترونيةالدائرةتعالجكيف-8

الرقميةلدوائرا

محيةلقياائروالدا-!

القياسيالرقمىالتحويل-ج

الإلكترونياتصناعة-9

والتطويرالبحوت

والمبيعاتالتصسيع-!

الإلكترويناتتطور-1،

أسئلة

عنهالإلكترونيات!يالكهربائىالتيارامشخداميختلصكيف

الكهرباء؟علمفي

المتكاملة؟الدوائرعنالتقليديةالدوائرتحتلصكيف-2

الصماماتعنالصلابةحالةنبائطبهاتتميزالتيالمميزاتما3

المفرغة؟

؟للترانزستوراتالتلاثالرئيسيةالوظائ!ما4

تجاريةقدرةبمصدريعملالديالإلكترونيالحهازيحتاجلماذا

مقوما؟

الرقمية؟والإشاراتالقياسيةالإشاراتبينالفرقما6

أهميتها؟وماس؟مالوحهـحلةما-7

لمعالجةاشقميةالدوائرتحتاجهاالتيالثلاثةالرئيسيةالعناصرما-8

؟لمعلوماتا

الدقيق؟المعالجما-!

؟العاديالموصلشبهثنائيعنالضوئيالشائييختلفكيص-01

أصلأيستعملكانمصطلحالحيويةالإلكتروئيات

الإلكترونية،الأنظمةوخاصةالعلميةالأنظمةمنلمجموعة

وتشمل.الحيةالأنظمةلمسلكوفقاوظيفتهاتؤديالتي

والذكاءوالأنظمةوالهندسيةالأحيائيةالأنظمة

الذكاءانظر:.البيونكسأيضاويسمى،الاصطخاعى

المبادىءالأنظمةهذهمنالعديديستعمل.الاصطناعي

استعمالأصبحوقد.الهندلمميةالمشاكللحلالأحيائية

الناسبينباطرادشائعا،الحيويةالإلكترونياتمصطلح

بالأعضاءيتعلقعمللوصف،السبعيناتمنذعامة

الطية.بالأساليبالمتعلقةالاصطناعية
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اسبانط)االإدكترونياتانظر:.الدقيقةالإلكتروئيات

والدوائر(.

الإأحخرونيةاللعبةفىيتح!-ا.اقي،الإلكتروفيه

احبةول!صل.الدقيقالمعالجيسمىالصغربالغحاسوب

التعليماتمن)مجموعةحاسسوبيبرنامجإلكترونية

للرؤيةبشاضمةالأأحابهذهأغلبويشصلللحامموب(.

الأ!حابهذهفإنالبولهذاالفيديو.شاشةعليهايطلق

الفيديو.ألعابتسمى

سريعةمبهجةمرئيةتأثيراتالفيديوألعابولأغلب

فيمبرمجمنها!ثيرو،معقدةصوتيةتأثيراتمعالتغير

أغضاء.ارحلاتأصواتأوحربيةألحانعلىثابتةنماذج

اللاعبونويفتتح.امملامالألعابمختلفةصوروهناك

تسمىروافعواستخدام،معينزرعلىبالضغطاللعب

ضدأ:بعضضد!ضهماالناسويلعب.التحكمعصى

نفسه.الحامعوب

للمؤسساتالإلكترونيةالألعابأكبروتصمما

الممرتسمىألعابغرفةفيتلعبوقد،التجارية

وبهاالمعدنيةبالعملاتالأروقةألعابتشغل.المسقوف

.البرامبعقيداأكثر

بحهارمتصلةوحدةحلالمنتحتمغلإلكتروليةلع!ة.منزليةفيديولعبة

،ستحداماللعبةبتمشي!!اللاع!يقومالصورة!ىيرىوكماتلفار.

قدمى.بدال

الطيرانمحاكياتالألعابهذهمنالعديديشابه

وبعض.الطارينتدريبفيتستخدمالتيالإل!ضرونية

ساعةفيتركببحيثالصغرمتناهيةالإلكترونيةالألعا!

وحداتعلىالمنزليةالفيديوألعابأغلبوتلعبمثلا.يد

حاسوببرنامجلعبةلكلويوجدتلفاز.بجهازمتصلة

بعضوتتكون.الوحدةفيتدخلخرطوشةعلىبهاخاص

منكثيرةأنواعمعالجةيمكنهمنزليحاسوبمنالوحدات

الأخرىالوحداتبعضتستخدمبينما،المعلومات

الصغيرةالألعابإمساكويمكنالفيديو.ألعابلأغراض

اللعب.أثماءال!ياديفيالحجم

أوائلفيالبونج،لعبةوهي،الأولىاغيديوالعبةظهرت

دخلتأم979وفى.العشرينأغرناص!أصسبعيسياتا

شعبيةبازديادسريعنمومرحلةاللإأحضرونيةالأأمحاباصناعة

مان-باكأصبحتثمالفضاء.غزاةعليهااصلهتأأسبة

وقد.الثمانينياتأوائلفيالمحبوبةأغيديواألعابأكثر

هذهوألاباءالمربونواتهمالجدلالإل!صرونيةالألعابأثارت

ونقودهم.الشبابوقتمنكثيراتضيعبأنهاالألعاب

الساعاتعددمنتحدقوانينالمجتمعاتبعضوأصدرت

أروقةفييوجدوابأنوالمراهقينللأطفالفيهايسمحالتي

الألعابهذهبأندافعواآخرينول!ش.الإل!ضرونيةالألعاب

اللاعبينلدىالسريغوالتركيزالفعلردعلىالقدرةتنمي

الحواسيب.أ!مجاإلىوتقربهم

الدقيق.اللعالجأيضا:الض!إ

ملكاصار.(م4391-881)8الأولرتأ

الدولةهذهوكانت.ام129عام)السابقة(ليوغوسلافيا

منللعديدموطناام189عامأسمعتالتي،الحديثة

عنصريا.المتقاربةالشعوب

الصرببحقيؤمن،الأصلالصربيألكسندر،وكان

الأخرىالعناصرعارضتوحينما.الجديدةالدولةحكمفى

عامدكتاتورانفسهمنأل!سسندرجعل،الصربسيطرة

جماعةاغتالتهأمرهنهايةوفىلوليسئا.حكماوأقامأم929

كانحينما،مقدونيينوسلافاكرواتيينضمتالمتآمرينمن

سيتنجي،فيألكسندرولد.أم349عاملفرنسازيارةفى

الثاني.بطرس:انف!إالأسود.بالجبل

فىروسياقيصر(.م5821-1)777الأولألكسندر

ضدلنضالهافعتهرام.825و1018بينماالفشرة

هزمهالأمربادئففي.الأولنابليونفرنساإمبراطور

علىنابليونأقدمحينماولكنله،حليفاصارثم،نابليون

عبرثانيةمرةألكسندرقاتلهام281عامروسياغزو

.الأولنابليونانظر:أوروبا.
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عامباريسعلىوحلفاؤهاالروسيةالقواتامشولت

لروممياتمتأم815عامفيينامؤتمروفىأم.481

وفي.بولنداأنحاءومعظموفنلندابسارابيا،علىالسيطرة

لنشرمقدلمر،حلفقيامألكسندراقترحنفسهالعامذلك

ا!لقدس.الحلفأنظر:.النصرانيةوالتعاليمالسلام

فأنشأبمليبراليةإصلاحاتألكسندربدأروسياوفي

استبداديا،حكمامارسأنهغير،التجارةوشجع،الجامعات

قامتموتهوبعد.الرقانظر:.الرقيقتحريرفيوفشل

.الثورات

أحد.م(6191-2481)إيفانوفيتشألكسندر

كبيربشكلوأسهمواالمناخدرسواالذينالجغرافياعلماء

مولممكو،فيألكسندرولد.الأرضيةالكرةمناخمعرفةفي

فيودرس.والألمانيةوالفرنسيةالإنجليزيةيتقنأنواستطاع

وفيوجوتنجن.وبرلينوهيدلبرجبطرسبرججامعات

فيالدكتوراهدرجةونالالمناخدرسبألمانياجوتنجن

ما866سنةوفي.الأرضعلىالمباشرالشمسيالإشعاع

الروسية،الجغرافيةالجمعيةفيعضواواختيرروسياإلىعاد

والنمساوسورياوفلسطينأوروباإلىكثيرةبرحلاتوقام

أشهرومن.والمكسيكويوكاتانوكنداالمتحدةوالولايات

بصفةالإشارةمعالأرضيةالكرةمناخألكسندر:أعمال

مناخحول:الأخرىأعمالهومن.روسياإلىعةخا

فيالتساقطتوزيعبمالغازيالغلافدورةاسيابمشرقي

.ا!ا!انفيرحلاتروسيا؟

باتنبرج.:انظر.باتلبرجألكسئدر

كان"م(9691-1981)إيرل،تونسألكسندر

البريطانيين.الدولةورجالالسمكريينالقادةمنواحدا

الثانيةالعالميةالحربإبانالحلفاءقادةكبارمنواحدأوكان

أم(.1-459)939

ماالفترةفيكنداعامحاكممنصبألكسندرشغل

للمناطقكثيرةبزياراتوقام.ام529و4691عاممطبين

صارتعهدهفي.كبيرةبشعبيةيتمتعوكان،الريفية

.أم949عاملكنداالعالثرةالمحافظةنيوفاوندلاند

فيألكسندرجورجليوفريكروبرتهارولدولد

الأيرلنديبالحرسضابطاصارأم119عاموفي.لندن

كتيبةقيادةتولىلاحقوقتوفي،البريطانىللجيشالتالغ

أم(.819-191)4الاولىالعالميةالحربإبانبفرنسا

عمليةألكسندرنظم،الثانيةالعالميةالحربفى

.أم049عامبفرنسادنكركمنالحلفاءجيوشانسحاب

بورما،فيالبريطانيةللجيوشقائداعمل،لاحقوقتوفي

قيادةتولىأنهإفريقيا.كماوشمالىالأوسطوالشرق

4391عاميوإيطالياصقليةفيالحلفاءجيوش

الأعظمالقائدعليهأطلق،ام449عاموفي.ام449و

العاموفي.المتوسطالأبيضالبحربمنطقةالحلفاءلقوات

فيسناالعسكريينالمشيرينأصغرألكسندرصارنفسه

البريطانية.الكومنولثدول

عام"إيرللملموم6491عاملم!"!فيكونتلقبعليهأطلق

الفترةفيالبريطانيالدفاعوزيرمنصبشغل.ام529

.أم549و5291عاميمابن

دكرسيانتخبأم(.181أ-1)50الثالثألكسئدر

فريدريكالرومانيالإمبراطوروكان.أمأء9عامالبابوية

قلةانتخبتهالذيالرابعفكتور،الزائفالباباساندقد،الأول

والبابا،الإمبراطوربينالانشقاقسببوقد.الكرادلةمن

منأربعةانتخابإلىأدىالبابويةصفوففيانشقاقا

ألانشقاقفترةوخلالألكسندر.عهدفيالزائفينالبابوات

وذلكروما،عنبعيداطويلةفتراتألكسندرقضىهذه

مإلدويلاتألكسندروتحالف.لهالزائفالبابالمضايقة

لمقاومةلومبارداتحادكونتالتيإيطاليابشماليالمدنية

ا!ستطاعطويلازمنادارتحربوبعد.الملكيةالسلطة

.ام176عامليجنانومعركةفيفريدريكيهزمأنالحلف

اعترفثم،البابويةمعيتصالحأنمكرهافريدريكواضطر

.أم771عامألكسندرببابويةالأمرآخر

عرفكنسيا،مجمعاألكسندرأنشأأم971عاموفي

القراراتمنعدداوأصدر.الثالثمجفلاتيرأنباسم

ثلثيموافقةعلىالحصولبضرورةيقضىقرارمنها،المهمة

امتازوقد.المستقبلبابواتانتخابحالةفيالكرادلة

البابوية.التشريعاتبكثرةعهده

واسماسمهوكانبايطالياسيينافيألكسندرولد

باندينلي.رولاندوعائلته

قيصركانأم(.ا-498)845الثالثألكسندر

وكان.أم498و1881عاميبينماالفترةفيروسيا

واضطهد،الروسيةالشرطةجهازعززقاهمميا،حاكما

وخفف،اجتماعيةبتشريعاتأتىأيضاولكنه،الثوريين

فىالصناعةخطتعهدهوفي.المزارعينكاهلعنالعبء

والأدبيالموسيقيالنشاطوازدهر،كبيرةخطواتروسيا

والعلمي.

تيصراكانام(.881ا-)818الثانيألكسندر

عرف.أم88وا1855عاميبينماالفترةفيلرومميا

عامروسيافيالرقيقحررلأنهوذلكالمحرر،القيصربالحمم

وخفف،قضائيةإصلاحاتأجرىوكذلك،ام186
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الإقليميةالنوابأصمجابتكوينو!عمح،الأمنيةالرقالة

وهزمهم.الأتراكأممسندرأحارب.الصناعةبتطويرواهتم

الزعماءأنبيد.التركيةالروسيةالحروبان!:

إصلاحاته.ع!راض!!غيركانواالثوريينالراديكاليين

.أم881عامفيفاغتيل

منلاباأم(.4311305)السادسألكسئدر

غيرهمنأكثرسلوكهشيدنيوياكانالنهضةعصربابوات

عامالبابويةلمنصبانتخبالعصر.ذلكبابواتمن

الح!!امإلىأقربوطموحاتهسلوكهفىفكانأم،294

)اللادينيين(.العلمانيين

واسماسمهوكانبأممبانيا.حاتيفافيألحسندرولد

شغل(.الإيطاليةفي)بورجيارودريجوبورجاعائلته

وهو،الرومانيةبال!صيسةالبابويةالإدارةمديرمنصب

هائلةفجمئهثروة،أحشاغلهالمالمنالكثيريدرمنصب

!صانالذينالأبناءاص!أحضيراأسهوأ!.واسعنفوذلهوصار

البالا.منصبيشعلأنقبلثرواتهملتنميةيعمل

فيعهدهمنالأولىأصشواتامعظمألكسندرقضى

الثامنتعتسارلزأقدمحينمااندلعتالتي،أليةالإيطاالحروب

.أم494عامإيطالياغزوعلىفرنساملك

ويعزىالصراعممنواتمحنةيجتازأنالباباامشطاع

وبعد.أجارعةاالسيامسيةمناوراتهإلى-كبيرحدإلى-ذلك

عامرومافىمصرعه-ألكسندرابن-جوانلقيأن

إصلاحيابرنامجايبدأأنالحزينالباباقرر،ام794

عهدهمنتبقىماأل!صسندروقضى.يفعلل!اولكمهكنسيا.

اسصأأرشينتزعمميزار،لابنهالعدواليةالطموحاتلتلبية

بورجيا.منإيطاليا

جيرولامو.سافونارولا،؟بورجيا:أيضانظرا

عالية.لمعاندرجةذرنادركريمحجرالأثردت

الحجارةهذهلونويميل.أممريزوبريلامعادنمننوعوهو

يتلونلكنه،الغامقالأخضرإلىالطيعيالضوءفي

الصاغةويقوم.الصناعىأ!موءاأنواعمعظمفيبالأحمر

،متعددةأسطحعلىللحصولالألكسندريتاوصقللقطع

صناعةفيهذهوتسشحدم.بالسطيحاتتعرفمستوية

الجواهر.منأاللأخرىاأاللأنواعواوالخواتموالعقودالأقراط

المواليد،جواهرأحدالألكمسدريتأنالناسبعضويعتقد

باطل.اعتقادوهويونيو،شهرلمواليدالحظيجلبأي

الأورالجبالفيالأولىاللمرةالأأعسندريتاحخشف

الثانيألكسندرإلىاسمهوينمسبأم،833عامرو!ميافي

يتماليومحتىومازاللروسيا.قيصرابعدفيماأصبحالذي

روسيا.فيالأحجارهذهتعدين

البرازيلالألكسندريتتنتجالتيالأخرىالدولومن

.وزمبابويوزامبياوسريلانكاوبورما

.لجوهرةا:أيضانوا

الحبسة.:نظرا0لكسياأ

مؤلفة.(م8881-2381)مايلويرا،لكوتأ

أشهر.للأطفالالموجهةبقصصهااشتهرتأمريكية

تحكيالتىأم(-986أ)868عيراتنساءأعمالها:

الصغيرةنيوإنجلاندمدينةفينشأنأخواتأربعقصةعن

للكتابةوبالإضافة.الميلاديالتا!ئكلشرالقردمنتصففي

كماللنساء،الاقتراعحقعلىللحصولأل!صتعملت

الخمور.تعاطىمحاربةحركةفينشطةكانت

فيألكوتولدت

بنسلفانيفيتاونجيرمان

مدينتىفينشأتأس!صها

فىوكونكوردبوس!ن

وكان.شو!ميتسساما

ألكوتبرونسونوالدها

الكتابكانبارزا.معلما

رالف!أمثالالمشهورون

وناثينالإميرسونفالدو

ألكوتمايلويزافندلوأويفرهاروثورن

ثوروديفيدوهنريهولمز

إيلريوليمأيضاكانكما.أسرتهاوجيرانأصدقاء

أصدقاءمنالتوحيديةالكنيسةقساوسةأحدوهوشاننج

تكوينوعلىلويزاعلىهؤلاءكلأثروقد.ألكوت

الاجتماعي.والإصلاحالسياسمةعنأفكارها

الفقر،منحالةفيطفولتهامعظمألكوتقفست

سنفيوبدأت.مشاريعهفيوالدهااستثماراتلفشل

وخادمةكخياطةبالعملأسرتهامساعدةفيمبكرة

الأزهارأحاجيالأولكتابهاويتضمن.ومعلمة

لطلابها.لتحكيهاأعدتهاأسطوريةقصصاأم(85)4

ممرضةالأمريكيةالأهليةالحربخلالألكوتعملت

1862عامىفيقصيرةلفترةالاتحاديالجيشفي

الأولكتابهافىالتجربةهذهعنوكتبت.ام863و

ونشرتأم(،)863المستشفىعنقلميةصوروالناجح

فيوأصبحت.أم864عامفيأحوالالأولىقصتها

وكانحطميريزميوزيممجلةتحريررئيسةأم868عام

علىالناشرينأحدنفسهالعامفيوحثها.للفتياتموجهة

علىترددبعدوافقتلكنها،للفتياتكتابإعداد

نساءمنال!ولالجزءكتبتماوسرعانذلكمحاولة



795للوردا،للنبيأ

الثانىالجزءنشروقدلصريعا.نجاحاحققالذيعحعيرات

تحصلتالذيالدخلساعدوقد.تلاهالذيالعامفي

توفيرفيعغيراتنساءقصتهامبيعاتمقابلعليه

لأسرتها.الدعم

تجاربهاعلىمبنيةصيراتنساءقصةكانت

كانتالكتابفيالمذكورةمارلقفأسرة.الشخصية

ماريث!أسرةقصةواصلتوقد.ألكوتأسرةهيتحديدا

أم(.)886جوأولادأم(؟871)عحغاررجالكتابهافي

عمومةأبناءثمانية:الشبابللقراءالموجهةكتبهاوشملت

حققتلكنهاللكبار،قصصاأيضاوقدكتبتام(.)874

.للأطفالكتبتهاالتيقصصهاحققتهمماأقلنجاحا

مجالفيالبريطانيينالروادمنوبراونألكوك

توقفبدونجويةرحلةبأولقاماحيث؟الجويةالملاحة

ألكوكوليمجونالسيركان.الأطلسيالمحيطعبر

هويقارثروالسير،للطائرةرباناأم(،19-19)298

لها.ملاحام(،8491-6881)بروان

بطاشتهماام919يونيه41يومفيالرجلانانطلق

طراز!تمحركينذاتمعدلةقاذفةطائرةوهي،فيمي

فيجونزسانتمنبالقربليسترفيلدفيفيكرز

فيادالياليومفيبطائرتهماوهبطابكندا،نيوفاوندلاند

مسافةقطعاوقدبأيرلندا.كليفدنمنبالقربمستنقع

دقيقة،27وساعة16قدرهزمنفيكم13831

وتقديرا.الساعةفىكما09بلغتسرعةوبمتوسط

كما،فارسرتبةالخامسجورجالملكمنحهملمجهودهما

خثسصتهاإسترلينيجنيه000.01مقدارهاجائزةتسلما

الأطلسيالمحيطعبرمنأولكاناالبريطاليانوبراونألكوك

وليمجونالسيرالصورةفى.ام!91سنةتوقفدونةبالطا

براونوقيتآرثروالسير.الطائرةقادالذياليسار()ع!ألكوك

.الطائرةملاخ!كانالذي

طائرةأوليقودالذيللطاقمالبريطانيةميلالديليجريدة

توقف.دونالاطلسيالمحيطتعبر

خلاليعدوكانبإنجلترا.مانشسترفيألكوكولد

أفضلمنواحداام(19-1918)4الأولىالعالميةالحرب

الملكي،البحريةلسلاحالتابعةالجويةالقواتفيالطارين

رحلتهمنأشمهرستةبعدطائرةتحطمحادثفيوتوفي

المحيط.عبرالجوية

لأبوينبأسكتلنداجلاسجوفيولدفقدبراونأما

فيوعمل،البريطانيةالجنسيةعلىوحصل.أمريكيين

الملكية.الجويةالقوات

أثينيعسكريقائد.م(.!تى404-؟054)ألكيبياديس

أثينابيناندلعتالتيالبلوبونيزيةالحربفيمهمادوراأدى

.م.ق404و431عامىبينوإسبرطة

بيركليساليونانيللقائدحارساألكيبياديسكان

الشهير.الإغريقيالفيلسوفلسقراطالمفضلوالتلميذ

ماوسرعان،.مق042عامفيالسياسةعالمودخل

.المتشددةالخارجيةسياستهبسبب،شعبيةاكتمسب

وإسبرطةأثينابينحربنشوبإلىالسياسةهذهأدت

بعدفيماوأقنع.الأولىبهزيمةانتهت.مق418عامفبم

الغزوبدايةوقبيل.مق514عامفىصقليةبغزوالاثينيين

الألويتيةالطقوسوتمثيلهرمز،الإلهبتشويهالمواطنوناتهمه

بعقدطلبهالأثينيونرفضساخرا.هزلياتمثيلاالخفية

استدعيلكنه.صقليةإلىذهبلذلكلهسريعةمحاكمة

محاكمته،تتملكيصقليةإلىوصولهعقبأثيناإلى

الصقليين،بمساعدةالإممبرطييننصح.إسبرطةإلىفهرب

صقلية.فيالأثينيينهزيمةإلىأدىمما

عملولذا.ولائهفيالإسبرطيونشكذلكبعد

وهزمتيسافرينز،الفارسيللزعيممستشاراألكيبياديس

عامفيولكنبطلا.وأصبحمعاركعدةفيالإسبرطيين

وعقب.هزيمتهليسندرالإسبرطيالقائداستطاع.مق604

)تركياالصغرىاسياإلىألكيبيادي!هربالنهائيةالهزيمة

أثناءومات،منزلهفيالنارأعداؤهأشعلوهنالكحاليا(،

.الهربمحاولته

عسكريتائد.م(3691-1681)اللورد،أللنبي

أثناءوفلسطينمصرفيالبريطانيةالقواتقاد،بريطانى

هجماتبهاكثفالتيوبمهارته.الأولىالعالميةالحرب

بقيادةالعربالفدائيينقواتهجماتجانبإلىقواته

نأاستطاع،العربلورنسبالمدعولورنس.إيتيالرائد

انظر:.ام!18وام179عاميفيالأتراكيهزم

فلسطينفيمجدوفيانتصارهأدىوقد..إيتيلورس!،



أبادالله895

سورياوضعإلىأم189عامسبتمبرمنعشرالثامنفي

البريطانية.السيطرةتحتوفلسطين

منمصرفيبريطانياساميامفوضاأللنبيعمل

لأنبممستائينالعربوكان.ام259إلىأم919

إضافة،الاستقلالمنحهمرفضواوالفرنسيينالبريطانيين

فلسطين.فىلهمقومىبوطنلليهودالحلفاءوعدإلى

لمانجلترا.سفولكفىأللنبىهايمانهنريإدموندولد

إفريقيا.فىالبريطانيةمإلقواتعديدةسنواتوقضى

قائذااجدايةافىعملالأوأالعالميةالحربنشبتوعندما

فىالبريطانيةالحملةفيلققيادةتولىثم،خيالةلفرقةأعلى

.ام519عامللجيشالأعلىالقائدأصبحثمفرنسا.

وفيلسكتو.لمجدوأللنبيالنبيلهوالكامللقبهوكان

شمماليفىأتربرادلقبولايةكبرىمدينةأيادالله

ملتقىعندوتقع.نسمة608)486سكانهاعددالهند،

معالرئيسىالطريقتقاطعوعندوجمنة،الجانجنهري

.وبومبايوكلكتادلهىبينتربطالتيالحديديةالسكك

.وعسكريمدنىمطارأنوبالمدينة

وتضم،المحيطةاشراعيةللمناطهتتجاريمركزوهي

الإداريالمركزوتعد.الخفيفةالصناعاتمنعدداأيضا

ومركرتعليمية،تشريعيةمنطقةأيضاوهيأباد.اللهلمقاطعة

للنشر.

ويعنيالهند،فيالمعظمةالمدنإحدىأباداللهومدينة

تمحيثوالجانج،جممةنهراويعتبر.اللهمدينةاسمها

يلتقيانأنهمايعتقدونفهم،الهندوسعندمعظمين،المدينة

تريفيني،ألالتقاح!نقطةوتسمى.سارسواتىيدعىخفيبنهر

حيثخاص،بشكلللهندوسبالنسبةمعظمةمنطقةوهي

-يزعمونكما-أنفسهملتطهيرالزوارمنأفواجالمنطقةيؤم

مدينةإلىالزوارمنالكثيريأتي.الممتزجةالأنهارهذهبمياه

أحد-ماغشهرخلالوذلكالاغتسالموسمفىأبادالله

فبراير(.منتصفحتىينايرمنتصف)منالهنديةالشهور

أسواقوتقامغفيرةجموعالمنطقةيؤمالشهرهذاوخلال

اللهمدينةتقيمميلا.ماغباسموتعرف.الرمالعلىكبرى

بأنيحسونعندماأي-عاماعشراثنيكلرأسعلىأباد

أعيادا-خاصبشكلمطهرةأصبحتقدالأنهارهذهمياه

الزوارمنملايينالأعيادهذهيؤمملا.كومبتدعىكبرى

الهند.أنحاءجميعمن-بكاملهاأسروغالبا-

.واحدةمدينةفيمدينتينمنمكونةأباداللهالمديخ!.

مكدسةمنازلمنالقديمةالأصليةالهنديةالمدينةتتكون

العصريةالمدينةأما.ضيقةأزقةذاتبعضهافىمحشورة

تم.متشابكنمطعلىبنيتفقد،تتسعمازالتالتي

فوقالميلاديالتاصئكلشرالقرنأواخرالمدينةتخطيط

استقلالحروببعدالهنودمنالبريطانيونانتزعهاأراض

والفنادقالأسواقشوارعتمتدام(.)857عامالهند

المدينةهذهفىالحديديةالسككخطمحاذاةفيوالمنازل

الجهةعلىزوايافىعظيملثمارععبرهاويمتد.العصرية

الحكوميةالمبانيالشارعهذاجانبيعلىوتقوم،اليمنى

وكاتدرائية،ومستشفى،الحديديةالسكلثومحطة

الحكوميةوالمطبعة،الرئيسيانبريدومكتبإنجليكانية

الكاتدرائيةإلىإضافة،القديمةالعلياالمحكمةومبنى

اللهوجامعة،المتاحفمنوعدد،الرومانيةالكاثوليكية

الجامعةوتتكون.للمدينةالرئيسيالتعليمىوالمركزأباد،

مختلفة.أنماطعلىشيدتالتىالمبانىمجممنمن

شاسعةخضراءمساحةبوجودالعصريةالمدينةتفاخر

للتنس،ميدانعلىوتشتملألفريد.متنزهعليهايطلق

شيدتوقد.لطميفةومكتبة،الموسيقيةللفرقرائعةومخصة

عامفيالجا!ونصام885عامجمنةنهرعبرالجسور

خطالجسورهذهعبرشيدكما.أم129و5091

وبومبايوكلكتابدلهييربطهاوطريقالحديديةللسكك

جسرشيدوقد.بالمدنالمحليةوالأسواقالهندأواسطحتى

.م820.2بطولم2191عامالجاجلهر

للمناطقالرئيسيةالمحاصيلمنتجاتتشتملالاقتصاد.

كما،والقطنالسكرعلىأباداللهحولالواقعةالزراعية

التجاريةالمناطقأما،والقمحوالأرزوالحمصالشعيرتنتج

القديمة.بالمدينةالرئيسيةتقا!إلطرقعندفتقعوالاسواق

مصانععلىأباداللهفىالصناعيةالمناطقوتشتمل

اللهتعتبر.المصابئالكهربائيةوصناعةوالفولاذ،الزجاج

جمنةنهريعبرتمخرالتيالنهريةالحركةملتقىأباد

المدينة،منبالقربأباداللهفيالمدنييمإلمطار.والجانج

بامرولط.عند

وبها،القانونيةللنشاطاتمهمامركزأأباداللهتعد

للإذاعة،ومحطةوالطاعةوالنشرالصحفصناعةأيضا

بها.ألمحيطةوالمناطقالمدينةلخدمةمجندةوكلها

موقعفىقديمةمدينةهنالككانت.تاريخيةنبذة

-)273أسوكاالإمبراطورعهدفينفسهأباداللهمدينة

سميتم643عامصينيزائرقولوحعسب.(..مق232

كانحيث،القرابينمدينةأيبراياج،المدينةتلك

العطمة.الهدايايمنحهارشاالإمبراطور

شيدعشرالسادسالقرنمنالثمانينياتوفي

الرمليالحجرمنضخمةقلعةأكبر،المغوليالإمبراطور

وج!نة(الجانجنهري)ملتقىسانجامعلىتطلالأحمر

القلعةفىأقامحيث،البنغالإلىالنهريةالممراتلحراسة

والمواطنونأباد،اللهلمدينةالتابعةالمغوليةالمحافظةحاكم

إلآ،ثانيةمرةالمدينةانتعشت.المسلحةوالقوأتالرسميون



995الألم

سالمعما!وقدأباد.اللهالإسلامىباسمهاالانتعرفأنها

باسموعرفوالدهخلفالذيأكبر،الإمبراطورابن

وقدأباد.اللهلمديخةحاكماقصيرةفترةجهانجيرالإمبراطور

المقابرتشاهدحيث،للمتعةبالمدينةخوسروباغحدائقشيد

وأخته.وأمهخوسروالأميرابنهضمتالتى

،أم797و9173عامىبينالواقعةالفترةوخلال

علىالصراعنتيجةوذلكالحكاممنعددالمنطقةحكم

شرقيومجموعاءأودهحكامالمارثاس،المغولبينالسلطة

أدخلالذي،أورنكزيبعهدفيأباداللهوانتعشتالهند.

المساجدوشيدالمدارسوفتحكبيرةاقتصاديةإصلاحات

محمدالدينناصرالإمبراطورعهدوفي.العجزةودور

والهندوسالسيخأيديعلىالخرابأباداللهمدينةعمشاه

اطوريةالإمبمبسقوطنذيراذلكوكانالإنجليز،بمعاونة

كلها.المغولية

الملقبخاناللهفتحقيادةتحتأباد،اللهمسلموشارك

المسلمينبيندارتالتيالمعركةفيتيبو،بالسلطان

فيتيبوالسلطانوقتلام،997هـ،أ412عاموالإنجليز

المعركةبعدجثتهعلىالإنجليزيالقائدفوقف،المعركةتلك

شرقىمجموكأ،استطاعتوأخيرالنا".الهند"اليوم:وقال

إلىوآلتنهريكميناءأباداللهمدينةتحتلأنالهند

.ام108عامالبريطانيين

الأوروبىالطرازعلىأكبرالإمبراطورقلعةترميمأعيد

سه،عدتقاعدةبذلكوأصبحت،للأسلحةكمستودع

عامومنذ.ودلهيوأكراجمنةإلىالتقدمعلىالبريطانيين

كانتالتيالمقاطعةمنجزءاأباداللهأصبحتأم836

أكرا.منتحكم

فيالإنجليزيالحكمضدالانتفاضاتانطلقتوعندما

أباداللهلمسلميكانام857هـ،أ274عامأتربرادي!

الإنجليز.ضدالهجماتقيادةفيبارزدور

السلطةبريطانيافقدتالهنداستقلالحروبوفي

أنإلآأكرا،حتىباتنامنتمتدالتيالهندشمالىعلى

تعزيزوبعد.القلعةعنالدفاعفينجحواوالسيخالبريطانيين

التيالبريطانيةللإدارةقاعدةأباداللهأصبحتالقوات

كما.البريطانىالنفوذإلىالهندشمماليإعادةامشطاعت

للمحافظاتعاصمةام858عامأباداللهأصبحت

وأوده.الغربيةالشمالية

أباداللهفيعقدتام888اهـ،603عاموفى

المؤتمرهذاوكانللهند،الوطنىللمؤتمرالرابعةالجلسة

كلءخراطالبثم،الداخليالهندباستقلاليطالب

.التامبالاستقلال

مديخةالبريطانيونشيدعشرالتاسعالقرنأواخروفي

القديمةالهنديةالمدينةشماليموقيفيالعصريةأبادالله

جامعةأسعست.الحديديةللسككمهفامركزامنهاوجعلوا

مركزابذلكوأصبحتام887هـ،ا503عامأبادالله

كشميرمثلبعيدةمناطقمنالطلابيجتذبثقافيا

صحيفتانأنشئتالفترةهذهوخلال.وغوجاراتوالبنغال

تعكسانقناتينأصبحتاحيثوالقائدالرائد،،محليتان

المقيمينوالأوروبيينالهنودبالمواطنينالخاصةالنظروجهات

الإنجليزيالكاتبعملوقدسواء.حدعلىأباداللهبمدينة

الرائد.لصحيفةكيبليئصحفياروديارد

مركزاأباداللهأصبحتالعشرينالقرنأوائلوفي

القوميللمؤتمرجلعسةأولعقدتوقدالهنديةللقومية

.ام885هـ،ا303عامالمدينةبهذهالهندي

الرابطةاجتماععقدام039هـ،ا934عاموفي

فيهعبربيانأولإقبالمحمدوألقىأباداللهفيالإسلامية

فيلهمخاصةدولةبتكوينالهندمسلميمشاعرعن

الهند.

أباداللهفيالهنديةالوزاراترؤساءمنثلاثةولد

.غانديوراجيفغانديوأنديرانهرو،لالجواهروهم

مفتوحةنهرو،أسرةمنزل،أناندبهوانتكونأنتقرروقد

منالشرقيالجزءفيوتقعمتحفا،باعتبارهاللجمهور

أباد.اللهمدينة

تاريخ.،الهند:أيضاانظر

الألمالناسيقرن.بغيضإحساس،الوجعأوالألم

وأالأحامسيص!أنبيد.المرضأوالبدنيةبالإصابات

،المثالسبيلعلىأيضا.ألماتسببأنيمكنالعواطف

الرقبة.عضلاتفيمؤلماتوتراالإزعاجيسببأنيمكن

التيالإصابةإنإذكبير،حدإلىشخصيإحساسوالألم

أخفألماتسببقدالأشمخاصلأحدحاداألماتسبب

قياسالصعوبةمنأنهالأطباءويجدآخر.لشخصحدة

وصفعلىكبيرحدإلىالاعتمادعليهموأن،الألم

لإحساسه.المريض

يمكندليلايوفرلا،المثالسبيلعلى،الصداعفألم

عنكثيرايتحدثونالصداعمنيعانونالذينأنمع،قياسه

علىالدماغإلىالالمإشاراتالأعصابتحملحاد.ألم

تلكإلىالدماغويستجيب.كهربائيةنبضاتشكل

بعضوفي.الموقفحسب،مختلفةبطرقالإشارات

.للإشاراتالفوريةبالاستجابةالدماغيقوملا،الحالات

أثناءالمصابالرياضييلاحظلاقد،المثالسبيلعلى

،الحالاتهذهمثلوفي.المباراةنهايةبعدإلاألمأياللعب

.أخرىأعمالعلىيركزلأنه،الألمإشماراتالدماغيهمل

يعانيالجسبمبأنمفيدا،نذيراالحادالألميكونوقد

بعدالالميختفيالحالاتمعظموفى.فعليةمشكلةمن
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قصيرالشديد،الألمإلىالأطباءويشير.الخللتصحيح

الذيالمزمنالألمعنيختلفوهوالحاد،بالألمالأجل

عنالمزمنالألمأنواعوتنئلعضطويلا.وقتايدوم

معينةأنواعمثلنهائيةبصورةعلاجهايصعباضطرابات

يستمرالحالاتبعضوفي.المفاصلوالتهابالسرطانمن

منالنوعوهذا.الجسديةمسبباتهمعالجةبعدحتىالألم

عقليانهيارإلىيؤديوقد،العلاجيقاومالمزمنالألم

منلنوعالناسبعضويتعرض.الخدرةالعقاقيروإدمان

علىأطسيطرةمحاولةفيالساجحةغيرالجراحيةالعمليات

.الحلاجالصعبالألمهذا

بالإبر.الوخز؟المسكنبمالإندورفين:أيضاانظر

الأمريكية.الفاغرةانظر:.شجرةالأسئان،ألم

وهو.الفقريالعمودمنطقةفيينشأألما!ألم

يصلقدولكنهالظهر،أسفلفييؤثرماوغالباشائعخلل

فىمرضاليسالظهروألم.الفقريالعمودمنجزءأيإلى

الظهرألمينتجما.مرضأولحالةعرضولكنهذاتهحد

إجهادأوعاديغيرعضلينشاطأوعضلىتعبمنغالبا

حالةوجودإلىإشارةأيضايكونوقدشديد.عضلي

مثلالفقريالعموديصيبالذيوالخلل.خطيرةمرضية

آلامايسببقدالغضروفىوالانزلاقوالكسورالالتهابات

وخدربألمالمصحوبالظهرألمأنكماالظهر.في

فيلتلفنتيجةعادةيكونالأطراففيوضعف

الأوراممثلالأخرىالأمراضبعضوهناك،الأعصاب

غدةعملانتظاموعدمالكلىوأمراضالمعديةوالأمراض

الظهر.آلامتسببهذه،كلالبنكرياس

العصب،طولعلىيحدثشديدأدمالعصييالألم

جزءعلىمحدوداالألميكونوقد.معروفغيروسببه

العصب،أفرعطولعلىيمتدقدأو،العصبمنواحد

وأ،الأسنانفيالألممنمتكررةطعناتيحدثوقد

الحلق.أواللسانأو،الوجهأو،العيونأو،الأنفيةالجيوب

فيقحفيينعصبينفيغالباالألمهذايحدث

أفرعثلاثةله،التوائمثلاثيوهو،العصبينوأحد.الجمجمة

والاخر،والأسنان،الأنفيةوالجيوب،والوجه،العينينتدخل

والحلق.اللسانمؤخرةإلىيؤديالبلعومياللسانىأي

أخريينوحالتينالعصبيالألمبينخلطأحيانايحدث

هاتينلكن.العصبيةالجذورواعتلالالعصبالتهابهما

والتهاب.الجسممنمختلفةأجزاءفيتحدثانالحالتين

بينما،دائمةبصفةالعص!سلفالتهابالحقيقيالعصب

العصب.يضرلاالعصبيالألم

بينالشائعالعصبيالألممننوع)الخلجة(العرة

ألموتسببالتوائمثلاثيالعصبعلىوتؤثرالكبار.

فيهاتحدثمرةكلفيالوجهعضلاتتتقلصوقد.الوجه

جانبفيوينطلقمباغتاالألمويحدث.الألممنطعنة

العصبمنمعينجزءعندعادةويبدأ.الوجهمنواحد

العصب،أفرعطولعلىينتشروقدالزناد.منطقةيسمى

بضعالألميستمروقد.الأخرىالأعصابيشمللالكنه

،سنواتأوأشهربضعةيختفىثمأسابيععدةأوساعات

يعود.ماكثيرالكنه

نادرةحالةفهوالبلعومياللسانىالعصبألمأما

تسكينيتموقد.اللسانومؤخرةالحلقعلىوتؤثر،أطغاية

يخدرحيثالخدرة،العقاقيربامشحدامالألمنوعيكلا

الألم،زوألعدمحالةوفي.الكحولمنبحقنةالعصب

العصب.جزءلإزالةجراحيةعمليةهوالوحيدالعلاجفإن

العصب.التهابايضا:انظر

النخاعي.الدماغيللالتهابالعضليالألم

متلارمةباسمأيضايعرفالبال!ن،منكثيرايصيبمرض

يعاودقدإعياءأوشديدتعبوأعراضه.المزمنالتعب

هذهوخلالأكثر.أوأشهربضعةيستمرأودورياالمريض

معظمأداءعلىالقدرةالغالبفيالمرضىيفقد،اغتراتا

الأعراضوتشملإليها.يتوقونالتياليوميةالنشاطات

والصداعوالمفاصلالعضلاتآلامللمرضالأخرىالعامة

ويتطلب.والنزقوالقلقوالكآبةالعقليوالتخليط

الأسبابوامشبعادالأعراضهذهمعظموجودالتشخيص

.الأخرىالمحتملة

الدماغيللالتهابالعضليالألممحببيعرفولا

مؤقتةباضطراباتالمرضالباحثينبعضويربط.النحاعي

الخلاياوهي،اللمفاويةللكرياتالطبيعيةالوظيفةفي

الجسممناعةجهازفيالرئيسىالدورتؤديالتيالدموية

وأالعاطفىالإجهادأنكما.العدوىيقاومالذي

تضعفالتيالاضطراباتهذهيزيدأويفجرقدالجسماني

ساكنةتكون،معينةفيروساتتتمكنوبهذأ،المناعةجهاز

بار-إبشتاينفيروسويعد.فاعلةتصبحأنمن،الجسمفى

للالتهابالعضليبالألمالمرتبطةالفيروساتأمثلةأحد

.فيروسبار،-إبشتاينانظر:.النخاعيالدماغي

جميعلدىفيروسىنشاطوجوديلاحظلمولكن

.بالمرضمصابونأنهمعلىشخصواالذينالأشخاص

الدماغيللالتهابالعضليالألمأنالباحثينبعضويعتقد

جهازينتجهاموادتوازنعدمعنينجمقدالنخاعي

تهيجاتأوالإرهاقأوالإجهاديقاومعندما،المناعة

الحساسية.
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معظموتحاول.التجربةطورفيالمرضعلاجزالوما

طبيعتهاإلىالمناعةوظيفةتعيدأنالطبيةالمعالجات

العقاقير.باستخدام

الزركون.انظر:.الاصطئاعيالألماس

الأمأد!هوالألمانيالأدب.الأدبالألمالي،

ألمانيامرقأدبيةاثاراويضمأوروبا،وسطفيبالألمانيةالناطقة

الألزاسامثلمتاخمةمناطقومنوسويسراوالنمسا

وسيليزيا.وبوهيميا

اللغةهيالألمانىالأدبأغلببهاكتبالتىواللغة

تقسيمويمكن.ألمانياووسطجنوبلغةالعليا،الألمانية

-!دثتتغيراتعلىبناء،فتراتأرلغإلىالألمانيالأدب

الوسيطة،العلياوالألمانية؟القديمةالعلياالألمانيةاللغةفي

وقد.الجديدةالعلياوالألمانية،الأولىالجديدةالعلياوالألمانية

العلياالألمانيةعهدفيالألمانيللأدبازدهارأولكطن

ذهبيعهدلهاكانكماعشربمالثانيالقرنفىالوسيطة

جوته.كتابهاأعظمعهدفيعشرالتاسعالقرنفىاخر

الأدباءويحرص،المركزيةعنببعدهالالمانيالأدبويتميز

الأكاديميةالقواعدمنونفورهمفردشهمتأكيدعلىوالشعراء

ولهالطبيعةبخالقهالإنسانعلاقةتصويرإلىوسعيهم،المفروضة

قصةفيتجسدكماالمعرفةإلىوبظمئهمبه،تحيطالتي

ثمأم587عامفيشعبياكتاباالناسقرأهاالتيفاوست

مانتوماسوتناولها،فاوستالمسرحيةدرتهجوتهمنهاصاغ

فاوست.انظر:.فاوستوسدك!ورروايةفي

المبكرالألمانيالأدب

الغربيةأوروباإلىنزحتالتيالألمانيةالقبائلألفت

ونقلتهاوأبطالهاأوثانهاعنوقصصهاالوطنيةقصائدها

الأديرةتولتالهجرةوقفوبعدآخر.إدىجيلمنشفهيا

هذهمنيبقلمأنهغير.والتعليمالتأليفعمليةوالكهان

هيليدوالملحمىالشعريالعملمثلالقليلسوىالأعمال

مؤلفها.يعرفلمالتي)المخلص(أي

الشعركازاأم.25.أ-51.الأولالذهبيالعصر

هذهفيالوسيطالعاليالألمانيللأدبإسهامأكبرالملحمي

وسية.والفرالحبفيملاحمالفرسانكتبفقد.الفترة

الذينالمينيسينجرشعراءوتجول.الشعريةالملحمةانظر:

فيقصائديغنونالفرنسيينالتروبادورشعراءيشبهونكانوا

بتسجيلمجهولونمؤلفونقامثمنفسها.الموضوعات

جودرينوالنيبلوبخعائلةأغنيةمثلقديمةألمانيةحكايات

الألمانيين.والولاءالشجاعةتمجداناللتين

لأنهاالفرنسيبالأدبالبلاطملاحمتأثرتوقد

ضديرةالم!المائدةوفرسانآرثرالملكحكاياتقلدت

نإثمفرنسا.طريقعنألمانياإلىانتقلتالتيالإنجليزية

عنوالإسلاميالعربيبالأدبتأثرأنهلابدالفترةهذهأدب

:اثنتانالفترةهذهملاحموأشو.الصليبيةالحملاتطريق

.بارسيغالوالفقيرهنري

فرسانتخلى.أم75.أ-025الانتقاليةالفترة

لأبناءالثقافىالقياديمركزهمعنالأولالذهبيالعصر

وقد.الرومانسيةبالمثاليةالواقعيةواستبدلتالمتوسطةالطبقة

الفروسية،عهدانحطاطهلمبرشتمائيرملحمةصورت

دروسلتعليمالحيوانلسانعلىالخطابةاستخدمتكما

ونوادر،الساخرةرايناردالثعلبملحمةنالتوقد.عملية

.كبيرةش!ةأيولينشبيبجل

للأدبالروحيالنهضةعصرعشراسحادسالقرنكان

وأشهر.الدينيوالإصلاحالإنسانيةالعلوممجاليفيالألماني

ساز،فونلجوهانزبوهيمافلاحهوالمرحلةلهذهأدبىعمل

تاريخفلسفةفيالبحثالإنسانيةالحركةكتابحاولكما

.جديدةإنسانيةمثاليةلإيجادالقديموالإغريقالرومان

لوثرمارتننذكرأنيكفيالدينيالإصلاحمجالوفي

ضرورةفيرسائلوكتبالألمانيةإلىالإنجيلترجمالذي

الديخي.الإصلاح

هوعصرأم.أ-.75583الثانيالذهبيالعصر

فيوكانطالموسيقىفيوبيتهوفنالأدبفيجوته

كلها.الألمانيالأدبعصورأهموهو،الفلسفة

اجتاحتالتىالإصلاخحركةأثرتالتنوير.حركة

مثلهاوقدعشر،الثامنالقرنفيالألمانيالأدبعلىأوروبا

أولكانالذي،أفرايمجوتهولد،ليسينجانظر:ليسينجع.

قيودبينالمزجإلىليسينجدعا.الكلمةبمعنىالمانيناقد

مسرحياتهأهمومنشكسبير،وحماساليونانىالتراث

التسامح.إلىفيهادعاالتيالحكيمناتان

ضدفعلكردجاءتوالتاكيد.العاصفةحركة

العودةإلىالحركةهذهكتابدعاوقد.الفرنسيةالشكلية

التقليد،منبدلأوالأصالة،الحضارةمنبدلأالطيعةإلى

العاداتمنبدلأوالعاطفةبمالسخريةمنبدلآوالدين

فيككاتبمهنتهوشيلرجوتهمنكلبدأوقد.الرسمية

موددالفترةهذهشهدتوقد.والاندفاعالعاصفةحركة

كتابتهاجوتهبدأالتىفاوستمسرحيةمنالأولالجزء

لشيلر.اللصوصومسرحيةبمأم077عام

الألمانيةالرومانسيةالحركةولدت.الرومانسيةالحركة

فرترآلامجوتهكتابوكانوالتأكيدالعاصفةحركةمن

بهشعرمايعكسوالكتاببمالرومانسيةالحركةإنتاجأول

قائمةوتشمللألمانيا.نابليونغزوبعدالتشاؤممنالكاتب

مثلالألمانىالأدبفيالأسماءأشوالحركةهذهكتاب

شليجل.وفريدريتشويلهلمالأخوين
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الشبابكانم.918أ-..83الألمانيالأدب

نشاطهمبدأواالذينالمتطرفينالكتابمنمجموعةالألممانى

كتبواوقد.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثلاثينياتفي

سياسةضدموجهةوقصصاغاضبةسياسيةمسرحيات

هاينريشهاينيالشاعرالكتابهؤلاءأبرزومن،الحكومة

الغنائيين.ألمانياشعراءأعظممنواحدايعدالذي

الشبابحركةفيكبيرةأهميةللواقعيةكانولكنه

فيالمبالغةضدالواقعيونثاروقد.الواقعيةاظر:.الألماني

بصورةالحياةوصف!إلىوعادواوالرومانسيةالعواطف

الواقعيين.المسرحيينأبرزهابلفريدريتشوكان.موضوعية

ا!اقعيةاتخلت.أمأ-098459الألمانىالأدب

ا!هبيعيةاركزتوقد.ام098عامبعدللطبيعةدورهاعن

ا!راثةاودورالفقروحالةوالجريمةالاجتماعيالظلمعلى

ونيتشهوداروينماركسكانفقد.الإنسانيالتطورفي

الطيعية.الحركةعلىأثرتالتيالفكريةالقوىمنوإبسن

!أوبتمانبر!ارتبقلمالنساجونمسرحيةوكانت

المدرسة.،الطبييةانظر:.الطبيعيةللحركةممثلأفضل

رأت،الداميةالحياةجروحعلىالتركيزمنوبدلأ

التأكيدإلىالعودةالانطباعيةالحركةهيأخرىحركة

كاتب-مانتوماسقدموقد.والمثاليالجماليالأدبعلى

روايةفىحساسةشمخصياتالشهير-الانطباعيألمانيا

هذهكتابومن.أخرىمهمةورواياتالسحريالجل

وأرثورام()279هيسههيرمانأيضاالمهمينالحركة

القصصفيالإنسانيةللعواطفبتحليلهعرفالذي

القديمة.الملكيةفيهاتناولالتيوالمسرحياتالقصيرة

الأولىالعالميةالحربأثناءالتعبيريةنشأتوقد

الأحلامسمةلهمجملهفيوإنتاجهاأم(،أ-19189)4

التركيزهدففيالطيعيةالحركةمعتشتركأنهاغير؟المزعجة

والمسرحياتالرواياتاحتجتوقد.الاجتماعيالتقدمعلى

كافكافرانزويعتبر.والاجتماعيالسياسىالفلمااعلىاضعبيريةا

الحركةكتابأعظمم!بالألمانيةكتبتشي!يثاتبوهو

والعدالةاللهإلىالإنسانيةسعيعنثا!صاثتبوقد.التعبيرية

والاسم.القلعةروايةمثلورواياتهالقصيرةقصصهفي

بمسرحياتهالمعروفبرختليرتولتهواللاءالاخرالتعبيري

.الثلاثالبنساتأوبرابينهاومن،الهجائية

بعدماأدبشناول.أم459بعدالألمانيالأدب

فقد.الحربوفيالنازيالحكمتحتالامةتجاربالحرب

علىالشيطانجنرالمسرحيتهفيتسوكمايركارلركز

الألمانيالأدب

أسقتاإلىعشسرالتالىالقردمدالألمالىالأدبأساتدةيعتمر

القائمةهدهدىو!د.أ!المىاالأد!رحالكبارضم!الحاضر

الزمي.الحدولحسبمرتبةالألاليالأدل!رجالكبارأسحاء

دوراأدتالتيالأدبيةالأعمالم!عددعلىالقائمةتحتويكما

الألمالي.تارلإلأدب!ىرئيسيا

!

يتشرفريد

جوهان!ل!!ث!ءبه!9ث!

هلصريثمييرإ

جوتهفونفلمحابخ،

(0521حوالط

(0021لياحو)لي!ولححليد!

(؟0321؟0711)ويدحلعافوايردفودلتر!ا

(؟أ022؟0711)ايشحباحدونوالعرام

(؟0711،0221)ستروسبورعمورعوتمريد

(؟0121؟0711)%و!ورهارتماد

00210521

1(0051حوالي)إيوليشححيحلتيل

7)ميلالكتولى!يلب

4)ساحصهالزا

!1(487)حواليالتعلصريارد

(451-16)483لوئرمارتر

!(أا464)ريدلتودإيستر!سرحية

(0041)حوالىدوهيميالأحال!

)1410156

)1576-914



306الأدب،نيلألماا

والطاعةالضميربينالصراعحللعندماالنازيالماضي

أخلاقيا.فاسدةلدولة

فرتمقوماكسدورينماتفريدريتشمنكلويعتبر

بالألمانية.كتبواالذينالمسرحيينأبرزمنالسويسريين

فايسوبيترهوخهوتروولفهناك،هذينإلىوبالإضافة

المسرحية.مجالفي

أبرزفإنالحرببعدالغربيةالألمانيةالروايةفيأما

وزجفريد،جراسوجونتر،بولهاينرشهيالأسماء

مجملهفيالقصصيالفنويتناولفالسر.ومارتن،لينتس

فيهما.النازيةتسببتاللذينالماديوالدمارالروحيالدمار

أقوىجراسجونتركتبهاالتىالصفيحطبلةروايةوتعتبر

.الموضوعلهذامثال

بولمثلالحربمابعدكتابمنالعديدأسهموقد

حياةفترةوتغطي.اليومالألمانيالأدبقيادةفيوجراس

قبلمافترةالسيدةمعجماعيةصورةبولروايةبطلة

فىالشرقيةألمانياكتابأبدىوقد.ام079إلىالحرب

بعلاقةمتزايدااهتماما،الألمانيتيناتحادوقبلالحديثالعصر

أولريعقهوسابقاالشرقيةألمانياكتابوألمع.بالدولةالفرد

.بلندسدورف

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

حيونم!ر

يمقريدفر،تينماوردلتليرتو،ختبر

كريستو!جوهانشيلر،جورجبوخنر،

أفرايمجوتهولد،ليسنجفودفلفجاغجوهان،جوته

روائيون

توماس،نمادستيفاإ،يجزفاجونتر،سجرا

رنستإ،نهوفماسرةأ،فيس(نخوالأا)جريم

هيرمان،هيسةنزفرا،فكاكارسالماير!،ركيمار

شعراء

ريامايرر،ريلكة

ينريتشها،يمىها

وشخمياتأعمال

مفيستوفليسمميجفريدتيل،يولينشبيجلإ

أعنيةالنبلونغ،فاوستالجنعنجريمحكايات

هاملينزمار

صلةذاتأخرىمقالات

للغةا،نيةلألماا

الشعبيالتراث

والموسيقىالشعررأعي

يةلرواا

نسيةلروماا

يلىلور

المسرحية

مينيسينحر

يرها

جوتهو

22)هاوزركليملزفونهابر

!!

،لأ!!(

جاءلىى

لم2

(15691)898ليرترلتبرختأ!584شلييمال8إ1767فيطإلىغ!ست

(1!898107)ريماردبإربماريا11

(19184591،وحرفلفربزا(اة،19175شيلىفريدريتمش

(14291)883فراتراكافكاص!18-11742،حوثه!عحوهاد

(141أ-ه8781قيصرجورح3018()1744هود)فونحوتغربدا

(6291يومافىاهيس!18771أ-1813(آلد)733كريستوف

(591ه-87511ريلكةماريارينر(1781-الا2)9ليسنجإفرايم

(10091)878مانتوماس(081-47213)كلوبسموكيدرسمش

(291-9أ8741هو!مرلثالىفوقىهوجو(61676-1

(813391)68بمرجلهتيفن(1181-77711،يستفودهينريت!ض

(191-48618)ويوكنولحرانك(829؟-77611!!مافيأىكطكأ

(1391-2681)سنيشلرأرثرر(1281-2771)شيهجلفريدريتعل

(6491-2681)هاوبتمانردجيرها

(291-857118سورمانهيرصافي

(3681!181)3هابل!ريدرسش!

!1-81837أ)3بوحرحورح

11!أ*14أ341أ9اجودسى4101!.اا(دأإ8ا181،5)2الح!قصص

189(19111)11،1كدزدمشهر11-111(ى28صا8!7لأصه!نيميرإنتانوأكلمهأ

1119911

-27191جرإسجولتر(8،1،-1)797هايىهايريتمش

أ!12!درريتمان!ريدريق(8721-؟197!حريلمارلز!را

071057100810581..!105910002



ألمانيا406

بوابةفيكالواالدينحتىالبلادأنحاءسائرفىالمناسبةبتلكالألمالىملاييناحتعل.ام099أكتولر3فيالعربيةوألمالياالشرقيةألمانياتوحيد

لرالدلبرح.

الفيدراليةألمانياجمهوريه

ألمانياو!تأوروبا.وسطفييقعكبيرقطرألمافيا

9491عامىبينماالفترةفيقسمينإلىمنقسمة

الديمقراطيةألمانياهماالقسمانهذانكان.أم99و.

(.الغربية)ألمانياالفيدراليةألمانياوجمهورية(الشرقية)ألمانيا

وألمانياالشرقيةألمانياتوحيدتمأم099عامأكتوبر3وفي

الفيدرالية.ألمانياجمهوريةباسمواحدةأمةفيالغربية

متعددةولاياتفييعيشونالألمانكانالماضيفي

القرنفىولكنبرومميا.أقواهامنوكانت،مستقلة

وزراءرئيسبسماركفونأوتوقام،الميلاديعضرالتاسع

تحتالمستقلةالألمانيةالولاياتهذهمعظمبتوحيدبروسيا

إلىوصلواالذينالألمانالزعماءوحاولبروسيا.قيادة

فينفوذهممنيوسعواأنبسماركبعدالحكمكرسى

علىالسياساتهذهلمساعدتوقدالبحار.وماوراءأوروبا

.ام419سنةفيالأولىالعالميةالحربنارإشعال

حاقتقدكانت،أم189عامفيالحربانتهتوعندما

الأزماتمنفترةالحربتلكوتلتبألمانيا،الهزيمة

والاقتصادية.اسمياسية

الحزبزعيمهتلرأدولفامشطاعأم339عاموفي

ألمانياقوةإعادةفيوبدأ،النازينظامهيؤسسانالنازي

يؤمنوكان،قويةعسكريةميولذاهتلروكان.السمكرية



506ألعانيا

الأوروبية.المائيةالطرقأهمالجميلالراينلنهرمنظر

العالميةالحربهتلرأشعل.الجرمانيالاريالعرقبتفوق

ألمانيابهزيمةالحربتلكانتهتوقدام،939عامالثانية

ألمانياهماقسمينإلىانقسمتثمأم،459عامفي

العاصمة-برلينقسمتكذلك.الغربيةوألمانياالشرقية

دولةالغربيةألمانيةوأصبحتأيضا،قسمينإلى-القومية

المتحدةوالولاياتالغربيةبالدولتربطهابرلمانيةديمقرأطية

تربطهاشيوعيةدولةالشرقيةألمانياوأصبحت.قويةروابط

)سابقا(.السوفييتيبالاتحادقويةروابط

ألمانيامنكلأخذتالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعد

دمرتهاالتيصناعتهابناءإعادةفيالشرقيةوألمانيا،الغربية

قبل.ذيمنإنتاجاأكثرمنهماكلفصار،الحرب

تقدماالصناعيةالدولأكثرمنالغربيةألمانياوأصبحت

قديكنلمالشرقيةألمانيااقتصادأنمنوبالرغموإنتاجا.

نأإلا،الغربيونالألمانبهاسارالتيالسرعةبنفستقدم

اقتصاديا.المتقدمةالدولمصاففيكانتالبلاد

أبناءمنالملا-جعلالرضاوعدمالإحباطأنغير

4691مشةبينالغربيةألمانياإلىيفرونالشرقيةألمانيا

التيال!حنةهىام(619)السنةتلكوكانت.أم69وا

الألمانهروبلتمنعبرلينجدارالشرقيةألمانيافيهابنت

الطريق.ذلكعبرالغربيةألمانياإلىالشرقيين

البلادفيأم989سنةالإصلاححركاتانتشرت

أسياسياالتقدمبدأالشرقيةألمانياوفي.الأوروبيةالشيوعية

وقدبافاريا.فيالسياحيةالمناطقأشهرمنتعدنيوزشوانستاينقلعة

أطلقالذيالثانيلويسالملكأنشأها،أم986عامبمائهافيبدئ

المجنود.لودفيجالملكلقبعليه
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ثلاتةصتحكودالألمانىالعلم

الأسعودالألوادم!لتعرائط

وهى،والدهميالأحمروا

لالوحدةارتمطتالتيالأأ!اد

عشر.التاسعالقردمسذالألماية

ه

اممعقاهـاستحدمالنبالةشعار

أدحلهممداطدوا،رمرا

أ!انيا.إلىالقدماءوماد11

وتمتميكياوالممساوسويسرالرلساوتحدهاأوروبا،وسطفيتقعألمانيا

ساحليبحطزتصل.وأ!كسصرحوبلحيكاوهواسداأصدمماركواوبولدا

المتممال.ولحرالبلطيقدحرسكلعلىقصير

إلىأدىمما،بشدةالتحركفيال!جمرىالجماعيةوالهجرات

عامنوفمبروفي.معاوالغربيةالشرقيةألمانياتوحيد

حكومةسمحت،مإلاحتجاجاتوتجاوباأم،989

حرية،وبكلشاءواحيثبالسفرلرعاياهاالشرقيةألمانيا

القيودنهايةوكانت.أررولةاقياممنذمرةلأولوذلك

فئجدارأيضاشملتقدالخارجإلىالسفرعلىالمفروضة

الشيوعيةغيرللأحزابسمحنفسهالوقتوفي.برلين

عامنهايةفيأعمالهاوتنظيمنشاطاتهابممارسةمرةلأول

الشرقيةألمانياعقدتأم099عاممارسوفى.أم989

نأالشيوعيةغيرالأحزابواستطاعت،برلمانيةانتخابات

البلاد.فيالسلطةمقاليدتتولى

أسشر!ج!األمانيافيالححمعلىالشيوعيين!ميوةوبانتهاء

أمحقدالتفكيرصىأحتمرقيةاأ!انياوأالغربيةألانيامنكلبدأت

منكلوحدتأم!!.يوليووفي.الجانبينبينوحدة

اقتصاداليصبحبلديهمااقتصادالشرقيةوألمانياالغربيةألمانيا

نفسهاالسنةمنأغسطهسوفيواحد.نظامفيموحدا

الوحدةإجراءاتلإنهاءمعاهدةالدولتينكلتاوقعت

موجزةحقائق

أ؟!س:صمةلعاا

الألمانيه:الرسميةاللغة

ا!يدرالية.األاساحمهورية.الرسمىالاسم

كم.986حموبشمال:المسافاتألعد356!!.733.:الملساحة

!كم.42الساحلأصوا!ك!.286عر!شرت

37433لا6)5!برلينأم(:099عام)تقديراتالمدنكبريات

ميوليخسسمة(.أ،256.)363ححامورح(.لسمة

سسمة(.!.15553)كولون(.نسمة621!.2)6

م639.2الأل!جبال!ىروحرلتسحل:ارتفاعأعلى:الارتفاع

اسحر.اسص!أثمستوى!وق

البحر.سص!أثمستوى:ارتفاعأدنى

عامتقدير.سممة000.425.18:م6911عامتقدير:السكان

.00057682م1002

.!كملكلسسمة922ةالسكانيةالكثافة

الريص.دي%أ4الحضر،في86%:السكانيالتوزيع

آحرون.أوروبيود%5،ألان%59؟العرقيةالمجموعات

كاثوليك%04(عامةبصفةالوثريوربروتستالت%54:الديانات

مسلمود.2%

الحليب،الحنارير،،البطاطس،ا!حا:الزراعة:الريشةاللنتجات

الأبقار.لحوم،السكلسحرالشعير،

الأعذية،الكيميائيةالمواد،أحتماحماتا،السيارات:الصناعة

الهولاد.،الكهرلائيةالأدوات،الآلاتا،الأدوية،المحفوظة

الححري.اصفحما:التعدين

ألماليا.الأعيهالتالتا!قطغ:الوطنيالنشيد

،الصغرىالوحدةلمعرفة.الألمانيالماركةالأسامميةا!حدةا:العملة

النقود.الظر:

عامأكتوبر3فيالمعاهدةلتلكالعملسريادوبدأبينهما.

بعدلهاقوميةانتخاباتأولألمانياوأجرت.ام099

.أم099مشةديسمبرفيالوحدة

.والنظامالجاد،العمليقدسونقومبأنهماااللألمانااشتهر

وأطايبوالرقصالموسيقىيحبونأنهمأيضاعنهمعرفكما

الأماممنفيوقضائهابعطلاتهموالتمتع،والرفقةالطعام

المناظرذاتالأماكنبينومن.بلادهمفيتنتشرالتيالجميلة

حيثالبافاريةالألبجبال،الألمانبهايشغف!التيالجميلة

التيالخلابةالمناظرأيضاوهناك.أسشتويةاالألعابفيهاتنظم

تنتشرالتيالوديانخلالالتعرجالكثيرالرايننهرفىترى

النص.علىتطلالتىالتاريخيةءالقلا.

-ء

فىومهمةكبيرةبإسهاماتالالمانيالشعبقاموقد

ولودفئفانباخ،سباستيانجوهانفهناك،الثقافةميدان

العالمية.الموسيقيةالمؤلفاتأروعبعض!آلفااللذانبيتهوفن

،مانوتوماس،جوتهفونفلفجانججوهانمنكلوكتب

فيعظجماتفوقاالألمانالعلماءوأظهر.الأدبفيالروائع

والفيزياء.والطبالكيمياءعلوم
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الحرلمال!لائيا،تمحر؟ح!صرر+.*-؟ح!ثزفيسكبللىار(ث!رزلأند،*!1حمسحمغ؟!لابورلهـولم

-.ا!3شش؟!.ءص.صحفصلم،ط2؟3تمارلمبما،--ولد

ولمةدحدوددنأ-ك!ء7حم!!غ،ك!!!غ،!6لشماللي

كاس!*!3ح!!،سىس!إ

.اءى!ءجغ-**3!ثلأ+ه!حتمو!6

رئدكم!لةطقلأند،!6حوو!ءكسيللتبثرح.!س!رزحبما،كل!هلررأثبر!بهمادكون!

أحرىطرق3ثا!س*،؟!بمسكل!يلآ-!ثدثسرحدفسر3كححتي؟عيى،أللبلهطيقليهر

3!0صسصكل!يد؟.ءو،(

وطليةس!صممهالهشمالىئمجغ-ععررىثوردأءء.*لأ؟-"فهماون؟أثن%بهسبز-لمسالع!للرثممابصرلمخلث!إ

ءسحبمسدسليرجصس!ميك!ي!بمبيآبحعلمبظيييج-ءإىبو!يرآ!لى

لنصهو".!كاخ!صسص4لوس!و!م+ولجاحمبرس5؟

----ص-حمكيهط-.كا//؟ص.-لو!جم!
اخرىمدلى-!---لملد.

ص؟ص-)-إستشوار-د!وسماررزركا!3!محد!ىيمي!انلاميمسو!،"6+كحيهى!خرا

ص!س!ث!ااوباد."سكا

ءعلوردر!!حم!-!أ-شش!وس.بومرأ.لمنص1ج.-.3كا،!حيرء!-جو

حمكتهر!مغكتلأوو!سلا!يإثض.ا!ألم+3..هاسءلمله!.-دثهن-رو-،،وال!ح!لأا1لراندلبعرجكاع

!س-ص!"ادلم.ءيورخ.7ب!كستهود!"صش!صس!-صءر!صبر4*ليوألمسهلزللر2!!يم

03-.كا*ء،لاء*فالدر!جهامبونلرسلو-دو*ص!ء3؟"!!

لى-.!صءس.صص،أ،للرللرجؤل!م!نود!أ".ستشو9

كاا.لميرآسيربنعيرخا---عسص013-)مانلداأ.."1،

سولتا...و"ت!رححلان.أ

ءاهؤ"لمكلوبنب!رجص!ص!أديولسرصصصصصع!سءص!ا*--ص-.*يدسو.يينبو

--.ألميون*أميسفيشتا./لأ،.ال!سا؟سبر!أص+*لويدل11!1!حوراليرناوصبو

لم*3أللجىأ!ممر7ج-..ح!!سيلاء/*،ستمدالا*وثشرج
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ألمانيا806

الحكمنظام

فيدراليةجمهوريةتكونأنلنفسهاألمانيااختارت

السرية.الانتخاباتطريقعنممثليهالشعبفيهاينتخب

ومكتب،البرلمانلينها،من،ومكاتبدواوينوللحكومة

إداراتأهممنوهدهالوزراء.ومجلسالوزراء،رئيس

الرئيسية.الحكومة

الشرقيةألمانياتوحيدبعدجديدةحكومةتعي!تتم

بناءوصكلقدذأسكوكان.بمأ099عامفيالغربيةوألمانيا

ا!الياأما.أعربيةاأ،لانياالديمقراطيالحكمنظامعلى

حتىشيوعيةح!صمةنظامتحتتعملكانتفقدالشرقية

ديمقراطي.نظامأسمرعمدماالتوحيدقبيل

البندستاخهمامجدسينمنمكونوهوأللانيا.برلملان

إنهإذنفوذا"الأقوىالمجلسهووالبندمشاج.البندسراتو

ويتكون.الحكومةرئيسويختار،القوانينيشرعالذيهو

وتشهي،بالتصويتينتخبونعضوا662منالبندستاج

انتخابهما.منمشواتأرلغبعدتمثيلهمفترة

الولاياتفيهتمثلالذيالمجلسفهوالبندسراتأما

ثلاثةب!تيتراوحالأصواتمنعددولايةولكل،الألمانية

عددعلىيتوقفوذأ!ى،البندسراتفىأصوات!شةإلى

عددأيتعيينفيالحقولايةحكومةولكل.الولايةسكان

فيه.أصواتمنلديهامابقدرالبندسراتفيالممثلينمن

عضوا.68فهوأجندسراتافيللأعضاءعددأقصىأما

موافقةإلىالبندستاجمنالصادرةالقوانينبعضوتحتاج

هذهمثلإلىتحتاجانتىالقوانينهذهبينومن.البندسرات

الولاياتبمسؤولياتتتعلقالتيالقوانينتلك،الموافقة

المحلية.والحكوماتبالتعليمتتعلقالتيالمسائلمثلمباشرة

الأخرىالاعتراضاتبعضيثيرأنالبندسراتويستطيع

قلعةوهيهايدلبيرجقلعةأطلالالصورة!يظهرتوقدهايدلبيرج

وميدادأغديمةاالمديمةعلىوتطلالوسو،العصورإلىيرحئاريخها

كورمماركص.

علىالتغلبالممكنمنأنهغير،القوانينبعضعلى

فىالأصواتأغلبيةعلىالحصولطريقعنهذهاعتراضاته

.البندستاج

منعضوأالبندستاجأعضاءيختار.التنفيذيةالهيئة

رئيساليكونفيهالممثلةالسيا!ميةالأحزابأقوىأعضاء

فيالحقوللبندممتاج.مةالح!ضورئيسالوزراءلمجلس

وذلك،الحكمعن)المستشار(أ!ررأءامجلسرئيسعزل

الوزراءمجلسرئيعرويختار.المجلسفىغيرهباختيار

الإداراتويرأسونالوزارةي!صنونأسذيناوزارتهأعضاء

مية.لح!صا

نأبيد،الدولةرأسفهوالفيدراليالاتحادرئيسأما

معظمها.فيفخريةتكونأنتعدولاالمنصبهذاسلطات

الناخبينمنلهممساووعددالبند!شاجفيالمندوبونويقوم

الألمانية،للولاياتالتشريعيةالمجالستنتخبهمالذين

.سنواتخمسلفترةالدولةرئي!م!بانتخا!

ولاية،61الألمانيةالولاياتعدديبلغ.الولايةحكومة

معظمأعضاءوينتخب.تشريعيمحلسولايةول!سل

معظموفي.سنواتأربعلفترةالتشريعيةالولاياتأصمجا

رئيساأعضائهأحدالتشريعيالمجلسينتخبا!!،ياتا

لولاية.اح!صمةلوزراء

هماألمانيافيكبيرانسياسيانحزبانهناك.السيياسة

الاشتراكي.الاتحاديوالحزب،المسيحيالديمقراطيالاتحاد

وثيقةمعلاقاتإلىيدعوالحزبينكلافإنالواقعوفي

المسيحيالديمقراطيالاتحاديوللحزبأوروبا.غربيدول

الحزبأما.محافظةواجتماعيةاقتصاديةسيا!عات

رعايةبرامجوراءيقففإنهالاشتراكيالديمقراطي

أكثر.اجتماعية

التلاميدويقصي.التعليمفيالر!يعممستواهااشتهرتالألمانيةاللدارس

يراقبالصورةوفي.الأقلعلىالمدارسفيسموات01إلى9بديئما

.راتلاقياأ!يريوهوه!دستاألتلاميدا



.الانألمانيافىمتعددةصغيرةأحزابوهناك

الانتخاباتفىبصوتهيدليأنالألمانيللمواطنويحق

.عشرةالثامنةسنبلغمتى-أنثىأمذكراكانسواء-

قررالثانيةالعالميةالحرببعد.المسلحةالقوات

عامبعدولكن.السلاحمنزوعةألمانياتبقىأنالحلفاء

الحلفاءسمح،الشيوعيةالدولمنوخوفاام،059

على،محاربمليوننصفقوامهبجيشالغربيةلألمانيا

واستمر.الأطلسيحلفقيادةتحتالجيح!هذايكونأن

،أم099عامألمانياتوحيدبعدالعددبهذاالجيع!

نحويصمبححتىالعددهذالتقليلخطةهناكولكن

نأالذكورالألمانالقوانينوتجبر.جنديألف037

للوغهمبعدواحدةسنةلمدةالمسلحةالقواتفييخدموا

.عشرةالثامنةسن

السكان

نسمة81(000452بنحوألمانياسكانعددقدر

2.اكمنسمة922بلغتسكانيةوبكثافةام699عام

بريى.يرالمنمهيركورفورستمدامشارعبهايزدحموالدكاكيناللقاهي

في،ئاريةالتدولهلمالقيصركنيسةالشرقيةالناحيةنهايةفيوتطو

الثالية.العالميةالحربذكرىإحياءوحودهامىوالغرضاليسار،

906ألمانيا

منهاقديمةقبائلعدةمنالألمانينحدر.السكانأصل

.والتيوتونيون،والقوط،لسيمبريوا،(نك)فراالفرنجة

الألمانيةهماالألمانيةللغةرئيسيانشكلانهناك.اللغة

والمذياعالتلفازانتشارمعولكنالدنيا.والألمانيةالعليا

.موحدةتكونتكادبلغةيتحدثونالألمانأخذ،والمدارس

المعيشةأنماط

ويبلغ.المدنفيال!لمانمن86%يسكن.المدنحياة

ثلاثةيعادلما-الألمانيةالمدنأكبروهى-برلينسكانعدد

وميونيخهامبورجمنكانسكانعددويبلغ.نسمةملايين

كثيراالثانيةالعالميةالحربدمرتوقد.نسمةالمليوننحو

ذلك،بعدبناؤهاأعيدالتي،ميونيخبينهاومن،المدنمن

عامبعدمافترةإلىالانمبانيهامنكثيرتاريخويرجع

.ام059

كثيرا،القدمكرةالألمانيعشق.الترويح

تمثلالقدمكرةفرقمنآلافوهناكبها،ويولعون

أيضاخاصولعوللألمان.والصغيرةالكبيرةالمدن

.المدنمنكتيرفيببعضهاتحتفظألماليامازالتالعريقةالقديمةالمباني

ألمانيا.بوسطفيرنجيرودمدينةفيبعضهاوهذا



ألمانيا061

تاالفرقآلافهاك1ألماليا،فياشياضيةالأأحا!اآأمرالقدمكرة

مسظريرىا!مورةا!ىو.المارياتفيوال!-رةالصعيرةالمددتمتل

شتوتحارت.وفريقليحميوضيقس!تلمماراة

المنزليةالحدائة!شيأحملار،والقراءةالقصيرةبالرحلات

أع!ا!صما.جةإافي:النوم،الدراجاتوركوبوالسباحة

وأالمضمارفيسواءوالمعسابقاتالرياضيةبالألعابشغف

.الميدان

القرنبدايةفيألمانيافيالدينيالإصلاخبدأ.الدين

المذهبظهرأنذلكنتيجةمنوكانعشر،السادس

البلادجنوبىيس!ضونالذينالألمانأغلبيةأما.البروتستاني

عددويبلغ.الرومانيالكاثولي!فيبالمذهبيدينونظلوافقد

أتباعأياللوثريينمنأغلبهم،%45البروتستانتالألمان

لوثر.

.السكانمن%04نحوفهمالرومانالكاثوليكوأما

.السكانمن2%نحوالمسلميننسبةوتبلغ

وضعتالتيالدولأوائلمنألمانياكانت.التعليم

وكانت.الأطفاللكلالبلادفيحكومياتعليما

القرنأوائلفيتعليميانظاماأقرتقدبرو!ميا

أنظمةالأخرىالولاياتواتخدت.الميلاديعشرالتاسع

كلكانالعشرينالقرنوبحلولبها.خاصةللتعليم

يعرفونعشرةالخامسةسنتجاوزواالذينالمواطنين

نظاماألمانيااتخذتفقدكذلك.والكتابةالقراءة

أضاسامنكثيراجعلكا،الجامعيللتعليمفريدا

والعشرينالتاسئكشرالقرنينخلالألمانياإلىيرحلون

الفترةوخلال.هناكالجامعيتعليمهمليتلقواالميلاديين

الألمانالعلماءعددكانأم339و0091عاميبين

يبدأ.أخرىدولةأيمنأكثرنوبلجائزةنالواالذين

فيويستمرون،الساد!مةيبلغونعندماالأطفالتعليم

ويبلغ.سنواتعشرتسئإلىبينتتراو!لفترةالتعليم

الجامعاتفيدرالمماتهميتلقونالذينالطلابعدد

الجامعاتعددأنكما،طالبمليونينحووال!صليات

المتخصصةالكلياتمنأحديداوهناك،جامعة06

يتعلمأنيريدمنيدخلهاالتيالمهنيةوالمدارس

تلقواالذينالألمانوتببلسبة.الحرفإحدى

.السكانعددمن%6لحوجامعياتعليضا

الفنون

والكتابوالمومعيقيينالعالميينأغنانيناكبارمنكثير

الفنانينمنكثيرأسهموقد.الألمانمنوالمفكرين

والقرونالنهضةعصرخلالالألمانوالنحابنوالمعماريين

صلةلمعظمهاكانمهمةفنيةأعمالإنتاجفيالوسو

الحركةإبداعفيالألمانوسعاعد.المسيحيةالدينيةبالحياة

.والفنونالأدبفيالرومانسية

الألمانيللأدبحقبةأعظمكانت.والفلسفةالأدب

الفترةهذهففي.أم083سنةإلىأم075سنةبينماهي

شيلر،وفريدريتشحوتهفونفلفجاججوهانظهر

ومؤلفيالأدباءكبارمنوغيرهمصلايمستفورزهينرصث

كتبالميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلوفي.الروايات

لهاكانالتيالتاريخفلسفةهيجلفريدريشولهلمجورج

علىهيجلكتاباتوأثرت.الغربيالف!صعلىكبيرأثر

)----ير

ب!11

!س!ش!--،ع!-أ

ألحتمأهاوقد.العالميةالتصميم!ارسأهممن!تباوهاوس

وهذه.أم919سحةفايمرمدينةليحروبيوسواضالألماليالمعماري

!ملقلتعندمااطمدرسةحروليو!صممهالديالمسىتطكهرالصورة

.أم25!سةدساوإلىفاممر



116نياألما

وقدالشرينالقرنفيظهرالذيالتعبيريالمذهبلوحاتمنلوحة

لو-اته.أفضلمنالصورةوهده.الأزرقالراكبوسماهاميونيح

النفسية.الموضوعاتتصويرفيتفوقتالألمانيةالسينماصناعة

فيأم119عامفىالمدرسةهدهتأ!سيسع!مارك!رانزالفسانساعد

لنظرياتهقاعدةهيجلأفكاراستخدمالذيماركسكارل

لثورية.ا

وجور!باخسبامشيانوضئجوهان.الموسيقى

العظيمة.الألمانيةالموسيقىتقاليدأسس!هاندلفريدريك

أعلىإلىالألمانيةبالمومميقىليصلبيتهوفنفانلودفيغوجاء

عبقريتها.

وأرنولدشتراوسرتشاردأمثالمنموسيقيونوظهر

الموسيقية.الأعمالأروعألفواالذينمنوغيرهماشوينبرج

السطح

أقاليمخمسةمنتتكونمتنوعةتضاريعرألمانيافي

الألمانيالسهل-أ:(الجنوبإلىالشمال)منوهي.رئيسية

الألمانيةالجنوبيةالتلال3،الوسطىالمرتفعات2-،الشمالي

البافارية.الألبجبال5-السوداء،الغابة-4

فيالأقاليمأكبرمنيعد.الشماليالألملانيالسهل

يكونيكادنفسهالوقتوفي،منخفضوهوألمانيا،

تقريبانواحيهجميعفيالسهلارتفاعيزيدولامسطحا،

هذاتصريفعمليةوتتمالبحر.سطحفوقم09على

وتصبشمالآتجريالتيالعريضةالأنهارطريقعنالسهل

هيالأنهاروهذه.البلطجقبحرفيأوالشمالبحرفي

ممراتتشكلوكلهاوفيزر،والراين،وأودر،وإمز،الإلبة

المنطقة.فيمائية



ألمانيا612

الشماليالألمانيالسهل

شمالأراضيكليعطي

مس!سهلوهوألمانيا،

وتوجد.مسحفض

فيالحصمةالأراضى

طولوعلىالنهرودياد

السهلية.السواحل

التيالهضابمنسلسلةهي.الوسطىالمرتفعات

بصخورمغطاةوهي،جبليةإلىمسطحةمنتتدرج

بينالهضبةمرتفعاتمع!ماوتتفاوت،خصبةغيروأرافي

البحر.سط!حفوقم75و.003

الرتفعاتصسلاس!تشم!.الألمانيةالجنوبيةالتلال

اخشرقي.أ!أصشمااإلىالغربيالجنوبمنتمتدالتيالموازية

نأكما.الصخريةالمرتفعاتهذهفيالضأنويربى

طينيةبتربةومغطاةجداخصبةالمرتفعاتبينالتيالأراضي

الجليدية.العصورمنذهناكترسبت

منمأخوذاسمهاجبليةمنطقةالسوداء.الغابة

اللونالداكنةوالراتينجيةأصتنوباأشجارغابات

المناظرهذهوبسبب.الجبالجوانبتغص!!التيأس!صثيفةا

الولمطىالمرتفعات

بعضهاهضابسلسلة

حبلى.وبعصهامس!

فيهاالأنهارمعظموتجري

وهوالرايننهربينهاوم!

ليالألهارأهممن

وروبا.أ
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توحدالسوداءالغابة

وهيألمانياجنو!في

أطلقوقد.جبليإقليم

بسببالاسمهذاعليها

التنو!أشجارغابات

اللولىالداكنةالكثيفة

جوان!تغطهيالتي

منكثيروهماك.الجبال

نسجتالتيالأساطير

السودأء.العابةهذهحول

حولهاكضتالتيالأرضالسوداءالغابةكانتالخلابة

الفولكلوربهااشتهرالتيوالأساطيرالخرافيةالقصص

السوداء.الغابةانظر:.الألمانى

الألبجبالمنجزء.البافاريةالألبجبال

جبلوفيهاام،008علىقممهاارتفاعويزيد،الأوروبية

انظر:.م639/2إلىارتفاعهيصلالذيزوجزبتس

.جبال،الألب

لمناخا

منقريبةالأرضإنحيثمعتدلأ،ألمانيامناخيعتبر

،البرودةمنعالياحداالبحريصللاالشتاءوفيالبحر،

كثيرا،دافئةليعستالصيففىالأرضأنكما

وهو-ينايرشهرفيألمانيافيالحرارةدرجةومتوسط

فيأماالصفر.تحتمئويةواحدةدرجة-الشهورأبرد

الحرارةدرجةفإن-دفئاالسنةشهورأكثروهو-يوليه

.م18إلىفيهتصل

قتصادلاا

وصلالثانيةالعالميةالحرببنهايةام459عامفي

موقفولكنالدمار.درجاتأسوأإلىألمانيااقتصاد

بسرعة،التحسنفيأخذالاقتصماديالغربيةألمانيا

الولاياتتقدمهاكانتالتىالمساعداتتلكبسبب

انظر:.مارشالمشروعبموجبالأمريكيةالمتحدة

يزدهرأنالألمانيالاقتصادواستطاع.مشروع،مارشال

وقد.العشرينالقرنمنالخمسينياتفيكبيرةبسرعة

الغربيةألمانيامعجزةبأنهالازدهارهذاوصف

الاقتصادية.

أولفيالشرقيةألمانيامعالاقتصاديةالوحدةبدأت

الشرقيةألمانيابدأتالتاريخذلكومنذ.ام099عاميوليو

فيالشرقيةألمانياحكومةوأخذت،حرةتجارةعمليةفي

نمومعدلأنومع.تجاريةمؤسساتمنتملكهمابيع

إلا،العالميةالمعدلاتأقوىبينمنكانالغربيةألمانيااقتصاد

البافاريةالألبجبال

الحدودم!جزءاتشكل

وهيالألمانيةالجنوبية

أورولاجما!منجزء

.الارتفاعالشاهقة

منظرهاجمالوبفضل

سياحيةمراتعتبقىفانها

السنة.طوال
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إتليم!يالحديدمصانع

علىألمانياساعدتالرور

مقدمةفيتكونأد

للصل!.المنتحةالدول

الصلبمعظموئستعمل

وإظجصساعةيالألماي

والآلاتالسيارات

والسفن.

كانمابعكس،عليهأثرتالشرقيةألمانيامعالوحدةأن

يعتقد.

فيألمانياتنتجهالذيالحديدمعظميستخدم.الصناعة

والسفنالزراعيةوالالاتوالشاحناتالسياراتصناعة

اليابانبعدالعالمفيالثالثالقطرألمانياوتعتبر.والأدوات

ألمانياوتنتج.السياراتإنتاجحيثمن،المتحدةوالولايات

والمعداتوالملابسالإسمنتمنكبيرةكمياتأيضا

والبلاستيكوالسمادوالأدويةالغذائيةوالمعلباتالكهربائية

وآلاتوالأليافالصناعيوالمطاطالكبريتوحمض

العلميةوالآلاتالجلديةوالسلعالحالمسوبوأجهزةالتصوير

.والورقالحبيبيوالخشبالأطفالوألعاب

كم!!

تنتجالتيالنشاطاتوهي.الخدميةالصناعات

والحكومةالمجتمعخدمةهيالخدماتهذهوأهم،خدمات

التعليمالمجتمعخدمةوتشمل.الشخصيةوالخدمات

ومعالجةوالإعلانالشخصيةالخدماتإلىإضافة،والصحة

المحلاتوإصلاحالمؤسساتنظافةوعمليةالمحلومات

الحكومةخدمةوتتضمن.التجميلوصالوناتالتجارية

خدميةصناعاتوهناك.والدفاعالعامةالإدأرةمنكلا

والمواصلاتوالنقلوالتجارةوالتأمينالماليةمثلأخرى

أعهرباء.واوالماء

أغذية.منإليهتحتاجماثلثألمانياتستورد.الزراعة

تعتبر.الزراعيةللسلعاستيراداالعالمدولأكبروهي

فىالمصنوعةالسيارات

سائرإلىتصدرألمانيا

يجعلوهذا،العالمأنحاء

أهممنالسياراتصناعة

الألمانية.الصادرات

المركزفيألمانياوتأتي

منالعالمديالتالث

الدولترتي!حيت

.للسياراتالم!درة
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الحريطهةهدهتظهرألمانيا.اقتصاد

فياقتصادياالأراضياستخدام

منتجاتت!ههرف!كذلكألمانيا.

كما،والمعادنالأساسيةالمزارع

التيالألمانيةالمدنعلىتشتملألها

هامة.مراكزتعتبر

زراعيأمستغلةأراض!

أراضمعرماأعىمعامدتلة

غاباتمعظمهاأراض

معحضرةمنطمه!ؤصناعية!

أسماكصيد*

رئيسيصناعيمركز

معدنيةموارد

،ووفرةبكثرةألمانياتنتجهالذيالوحيدالمحصولالبطاطس

كما،العنبزراعةوتكثرشيئا.منهتستوردلافإنهاولذلك

والخضراواتالحبوبمنوغيرهللشعيرزراعةهناكأن

وتنئحجمها.فيصغيرةالحالاتمعظمفينجدهاالألمانيةالمزارع

وتعتبر.السكالىغذاءمنالبلادإليهتحتاجماثلتىنحوالمزارعهذه

الزراعية.للسلعالعالمفيمستوردأكبرألمانيا

لحومهابغرضألمانيافىبكثرةالماشميةوتربى.والتفاح

.والضأنوالدواجنوالخيولالخنازيرتربىكماوألبانها،

فهم،فقطالوقتلبعضمزارعهمفيالزراعويعمل

الوقت.طيلةالزراعيالعمللهذامتفرغينغير

البوتاسمنكبيرةاحتياطياتألمانيالدى.التعدين

والزنك.الصخريةوالأملاخ

بعدالثانيالمركزألمانياتحتل.الخارجيةالتجارة

وتصدر.المنتوجاتتصديرفيالعالمفيالمتحدةالولايات

أنهامنبالرغمتستورد،مماأكبربمبالغمنتجاتألمانيا

نصفمنوأكثر.الأطعمةمنكبيرةكمياتتستورد

المتحدةالولاياتمعتجاريةعلاقاتولهاأوروبا،معتجارتها

وروسيا.

فيالطاقةمصادرأهممنالفحممازال.الطاقةمصادر

التيالأنهارمنأيضاالانالكهربائيةالطاقةوتنتجألمانيا.

أراضيها.فيتجري

الحديديةللسككشبكاتهناك.والاتصالاتالنقل

حديديةطرقألمانياوفيكلها.ألمانياتربطالبريةوالطرق
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إلىتصلالبريةطرقهاأنكما،العالمفيالوقأحسنمن

.مساراتبأربعةكمأ.!005

السلع،منكثيرنقلفىالرايننهرألمانياوتستحدم

الألمانيةالدولةوتمتلك.فيهاالنقلوسائلأهممنوهو

السياراتصنعهتلروبدألوفتهانزا.الألمانيةالجويةالخطوط

السياراتعددوبلغ.العشرينالقرنمنالثلاثينياتمنذ

وذلك،سيارةمليون35نحوأم099!شةفيبألمانيا

الغربية،ألمانيايسمىكانفيماشخصينلكلسيارةبمعدل

ألمانيايسمىكانفيماأشخاص4لكلواحدةو!عيارة

الشرقية.

رقابةالح!صمةتفرضولاحرةفهيالصحافةأما

يومية.صحيفة004نحوبهاوتصدرعليها،

تاريخيةنبذة

فىاكتشفتا!الأحافيرأظهرت.القديمالتاريخ

أجشرابعضريس!ضهاكانالألمانيةالاراضيأنألمانيا

إنسانسميوقد.منة000.065نحومنذالبدائبن

أوروبافيعاشالذيالإنسانلأن،الالمسمبهذاالنياندرتال

سمىقدسنة3)ه..و.سنة1..،...قبلمابين

بالقربنياندرواديفيأحفورةاكتشافبعدالاسمبهذا

.دوسلدورفمن

سمنةبعدالواقعفيالألمانيتارلإلشعبيبدأ

أ!حرةافىالمحاربةالقبائللعضبدأتعندما،.ماق...

تلكاستقرتقدرألمانيا.ألانأهوماإلىأوروباشماليمن

أطلة!قدر.واشراعةالصيدتمارسوأخذتهناكالقبائل

أنهمنالرغمعلىجرمانلفظالقبائلهذهعلىالرومان

علىأطلقواكذلككلها.وليستالقبائلتلكإحدىاسم

جرمانيا.الشعبهذافيهااستقرالتيالأراضي

الألمانية،الأراضىاحتلالم9سنةفيالرومانحاول

قام.الرومانيالجيشهزمتالمحاربةالجرمانيةالقبائلولكن

عنللدفاعوالدانوبالرايننهريبنسورببناءالرومان

الجرمانية.القبائلهجماتمنالجنوبفيالواقعةأراضيهم

فيالرومانقوةبدأتالميلاديالرالغالقرنأواخرفيولكن

اندفعتالميلاديالخامسالقرنوفي.والتفككالضعف

ماوسلبتروماودخلت،الجنوبنحوالجرمانيةالقبائل

الرومانيةللإمبراطوريةالغربيالجزءأراضيقسمتثمبها،

أكبر)الفرانك(الفرنجةمملكةوأصبحت.قبليةممالكإلى

القديمة.روماان!:وأهمها.الممالكتلك

هزمم486عامفي)الفرنجة(.الفرانكيينمملكة

كانالذيالمستقلالرومانيالحاكمالفرنجةملككلوفيس

وأخذ(.الانفرنسامنكبير)جزءالغالبلاديحكم

القبائلمنغيرهعلىبالانتصارمملكتهيو!ئرقعةكلوفيس

الدينواعتنقألمانيا،غربيفيكانتالتيالجرمانية

المملكةهذهفيالحكمتولىم768سسةوفى.الممسيحي

عاموفيأيضا.المملكةرقعةفيزادالذيشارلمانالملك

إمبراطوربوصفهشارلمانالإمبراطورالباباتوجم008

.نرلماشا:ن!ا0نماوشا

قسمتم843سنةفي.شارلمانإمبراطوريةتقسيم

فنال،الثلاثةأحفادهعلىشسارلمانإمبراطوريةفردانمعاهدة

ونالألمانيا،بعدفيماأصبحتالتىالأراضىالثانيلوي!

وأخذفرنسا،بعدفيماأصبحتالتيالأراضيالأولتشارلز

الإيطالية.الأراضيبعضفيهاكانتأجزاءالأوللوثير

مملكةيحكمكانالذيالمالكالبيتنعسبانقطع

وهوعليها،ملكاليكونالدوقاتأحدفاختير،الفرنجة

.م119عامفيوذلكسكسونيا،ولايةدوقهزيالملك

الغزاةالهنغاريينطردالذيالأكبرأوتوابنههنريخلفثم

نحوألمانياحدودوسعكما،م559سنةألمانياجموبيمن

إيطاليا.علىكذلكيستوليأنأوتوواستطاع.الشمال

إمبراطورا.بتتويجهيطالبأنفيالحقلهأصبحوبذلك

الحدثهذاوكان،م269عامفىإمبراطوراتوجوبالفعل

الإمبراطوريةذلكبعدأصئلسمىمالإنشاءعلامةأول

المقدسة.الرومانية

حكمتحت.المقدسةالرومانيةالإمبراطورية

أصبحت،السكسونيةالأسرةمنأوتوالإمبراطور

،الولاياتمنقويةمجموعةالمقدسةالرومانيةالإمبراطورية

هذهأباطرةبعضودخل.مستقلحاكممنهاكلايحكم

الإمبراطوربينحدثكماالبابا،يمصراعشيالأسرةا

الإمبراطورحقحولالسالغجريجوريوالباباالرابع!هزي

أهلية.حربإلىالصراعذلكوأدى.الاساقفةتعيينفي

أ!مرةالحكمتولتالأباطرةأ!عرةنعسبانقطعولما

الفترةخلالالحكمفيواستمرتهوهينستاوفن،

والسلامالأمنتعيدأنواستطاعتم(،114251)38

الأسرةهذهنمسبانقطاعبعدولكن.الإمبراطوريةإلى

يتفقولم،الإمبراطوريةفيالأهليةالصراعاتنشبتأيضا

سنةكانتحتىإمبراطوراختيارعلىالولاياتأمراء

واستولى.الهابسبيرجيالأولرودلففاختاروا،أم273

حكموقد.الرئيسيةدوقيتهوحعلهاالنمساعلىرودلف

الإمبراطورية،الهابسبيرجيةالأسرةغيرم!آخرونأباطرة

الأسرةمنالأباطرةكانام438سنةمنذولكن

عائلة.،هابسبيرجانظر:.أم608عامحتىالهابسبيرجية

فقدبمخالصسةألمانيةدولةالرومانيةال!مبراطوريةتكنلم

خارجيعيشونكانواالذينالألمانبعضهماككان

وكانتفيها.يعيشونالألمانغيرهناككانكماحدودها،

منأجزاءتتضمنالأوقاتمنوقتفيال!!براطورية
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فيليكنهرمعركةفيألمانياجموبمنالهنغاريينطردالأكبر،أوتو

فيماعرففيماأم62سنةفيإمبراطورابتتويجهوأحتفل.م559سنة

المقدسة.الرومانيةالإمبراطوريةباسمبعد

وأجزاءأوروبا،شرقيفيالسلافيةالمناطقوبعضإيطاليا،

منتتكونالإمبراطوريةكانتكذلكوهولندا.بلجيكامن

يجعلأنالقويالإمبراطوربإمكانوكان.مستقلةأجزاء

يستطعلمالأحيانمنكثيرفيولكن.يتعاونونالحكام

.يريدونلمايذعنونالحكاميجعلواأنالأباطرة

الغربيةالرومانيةالإمبراطوريةسقوطقبل.المدننشأة

الرومانيةالمدنكانخا،الألمانيةالقبائلأيديفيم476سنة

هذهوكانصت.والدانوبالرايننهريضفافعلىتنتشر

وفيينا.وكولون،بونالمدنهذهومن،للتجارةمراكزالمدن

تقريبا،المدنهذهاختفتروماسقوطبعدولكن

مدننشأتكمانشاطها،القديمةالمدنبعضواستعادت

ضعفولما.وغيرهمسكسونأياطرةحكمتحقجديدة

وأخذت،منظماتشكلفيالمدنبعضتجمعت،الأباطرة

أساطيللهاوبنتنفسها،عنللدفاعوحدهاجيوشمهاتعد

فيالتنطماتهذهوتعددتمصالحها،لتحميحربية

الهنزية.العصبةأهمهاومنأوروبا،

الميلاديالثامنالقرنمنذألمانيا.فيالفلاحيناستعباد

مستعبدين.فلاحينالغربيةالمانيافىالزراعمعظمأصبح

قويشمخصأرضفييعملمستعبدفلاحكلوكان

فىيعملالمستعبدالفلاحوكان.الكنيسةأرضأوالنفوذ

المحصمول.مننصيئاويعطىالحمايةلهتوفرأننظيرالأرض

يتركأنفيالحريةأوالحقللفلاحيكنلمالعموموعلى

اكتسابفىالفلاحونوأخذبها.يعملالتيالأرض

إلىبالفراروذلكالميلاديعشرالثانيالقرنفيحرياتهم

منالفلاحونتمكنألمانيامنالغربيةالأجزاءوفي.المدن

فيالعملمنبدلآالأموالبعضبدفعحريتهمنيلى

أماألمانيا.غربيفيالنظامهذاانتهىأنلبثماثم،الارض

القرنفىالفلاحاستعبادنظامبدأفقدألمانياشرقيفي

.الميلاديعشرالتاسعالقرنفىوانتهىعشر،الرابع

لوثرمارتنالقسأخذ.المسيحىالدينيالإعلاح

وذلكالدينيةالكاثوليكيةالكنيسةممارساتبعضيهاجم

النبلاءمنكثيرتلكحملتهفيوشاركه.أم517سنةفي

تلكفىالمشاركونواصبح.المدنوسكانوالفلاحين

بعضوكان.المحتجينأيبالبروتستانتيعرفونالحملة

أرا!ينزعيريدونالحملةفيشاركواالذينالأمراء

تعاليمهأدتلوثرمارتن

الإصلاححركةإلى

وقد،النصراليالديني

أمامللمتولدعي

مدينةفيالإمبراطور

.ام521عامفيوورمز

التنازللوثررفضوهناك

وسحبها.آرائهعن



ألمانيا861

فييأملودالفلاحونكانكما.لأنفسهموأخذهاالكنيسة

النبلاءمنالدينىالإصلاححركةبوساطةحريتهمنيل

حربفيالنبلاءعلىالفلاحونوثار.عليهموسيطرتهم

شرهزمواولكنهمام،52وه5241عاميبينالفلاحين

مارثن.لوثر،:انظر.هزيمة

عشرالالغالقرنبحلول.سنةالثلاثينحرب

منكثيربينمقسمةالألمانيةالأراضيكانتالميلادي

الدولبعضكانكذلك.والسيامسيةالدينيةالصراعات

الأرأضىبعضفيطامعاوالسويدفرنسامثلالأوروبية

سنةوستفاليابمعاهدةالحربهذهانتهقولما.الألمانية

راضيالأبعضوفرنساالسويدمنكلأخذ،ام486

أ!لاياتامئاتمنمجموعةمجردألمانياوكانت.الألمانية

.والمدنالصغيرة

القرنخلالهوهينزوليرنأسرةلدأتبروسيا.ظهور

وسلطانهاأراضيهارقعةتوسيعفي،الميلاديعشرالسالغ

ولايةيحكمالبيتهذاوكانألمانيا.شرقىحسابعلى

.أم618سنةوفيلها.عاصمةبرلينمنواتخذبراندنبرج

وستفاليامعاهدةأعطتهكمابروسيا،براندنبرجحاكمورث

حكامواستطاع.الأراضيمنوغيرهابوميرانيامنجزءا

دوأ،دولتهممنيجعلواأنهوهينزوليرنأسرةمنبرو!ميا

فيمتطورة،أصناعةاوالزراعةفيمتقدمةماليا،غنية

جيشها.فىقوية،المدنيةالخدمة

بالمممابعدفيماعرفالذيالثانيفريدريككان

اعتلىوقد.بروسياحكامأهممنالأكبرفريدريك

مملكته،توسيعفييطمعوكان.ام074سنةفيالعرش

للنمسا،تابعةكانتالتيالغنية!ميليسياولايةفغزا

معحربينإلىذأكعملهفأدى.ممتلكاتهإلىوضمها

والتدريبالإعدادحسنفريدريكجيمشوكانالنمسا.

وبينبينهاشتعلتالتيالأولىالحربوكانت.والسلاح

بنالنمساويالعردتقعلىالخلافةصبفعىا!ا

معأخرىحرباأشعلثم.ام748و0174عامى

1756عامىبينالسبعالسنواتحربسميتالنمسا

.ام763و

النمسامعبولندااقتسمأنالأكبرفريدريكمالبثثم

وانتهى،الميلاديعشرالثامنالقرنخلالوبولنداوروسيا

.ام597عامالأخيرةمراحلهفيالتقسيمذلك

عامالفرنسيةالثورةاندلع!فرنسا.معالصراعات

أوروبا.فيكبيرةتغيراتحدثقوباندلاعها،أم978

منمكونةجرارةجيوشإعدادفيفرنساوأخذت

الألمانيةالجيوشتكنفلم،الثورةبروحتشربوأمواطنين

فرنساودخلتالجديد.العهدم!اجهةعلىقادرةالقديمة

الفرنسية،الثورةخلالأوروبادولبقيةمعحروبفي

ألمانيا،غربيأجزاءمعظمعلىالاستيلاءنابليونواستطاع

الرومانيةالإمبراطوريةحطمكماعليها،!ميطرتهوبسط

المقدسسة.

،ام608عامنابليونضدالحربفيبروسيااشتركت

جينامعركتيفيمنكرةهزيمةبهاألحقنابليونولكن

رومحياضدحملتهفينابليونفشلبعدولكن.وأورستدت

وروممياوالنمسابرومحيامنكلتحالفتأم281عام

الجديدالبروسيالجيشوبمساعدةفرنسا،علىوبريطانيا

سنةليبزجمعركةفينابليونهزيمةمنالحلفاءتمكن

.أم581سنةواترلومعركةوفيأم،813

البرومميالملكعينأم862سنةفيالمانيا.توحيد

.بسماركفونأوتوهولمملكتهوزراءرض!الأولوا!لم

ولكيبروسيا.زعامةتحتألمانيايوحدأنبسماركأراد

.كانتمتتاليةحروبثلاثفيدخلالهدفهذايحقق

ولايتينتحتلكانتالتىالدنماركضدالأولىالحرب

علىالنمسامعواتفق.وهولستاينشلزويغهماألمانيتين

بالغنيمةينفردلاولكي.الدنماركومحاربةمعاالتحالف!

التيالدنماركومحاربةمحالفتهعلىالن!ساوافقت،وحده

النمسامعاتفقثم.القوتينهاتينأمامالصمودتستطعلم

بدماوسرعانمعا.الولايتينتلكيحكماأنعلى

بسماركإليهمايرميهذاوكانذلك،علىبينهماالخلاف

الناحيةمنعدتهأعدقدبسمارككادو.المشارحصةوراءمن

والمعداتالتدريبفيمتفوقاجيشهكانإذ،يةالعسكل

بينهماالحربنشبتفلما.النمساويالجيشعلىوالعتاد

القواتأماموانهزمالصمودالنمساويالجيم!يستطعلم

هذهنتائجمنوكان.السبعةالأسابيعحربفيالبروسية

شلزولولايتيعلىبروسياسيطرتأنالحرب

الولاياتعلىسيطرتهاالنمسافقدتكماوهولستاين.

وبقيتفيها.العليااليدلبروسياأصبحالتىالأخرىالألمانية

يعرفبسماركوكان.الجنوبفيألمانيةولاياتأرلغهناك

ازديادمنخوفاالولاياتهذهبضمتسملهلنفرنساأن

رأىلذلك.الفرنسيينفزعيثيرماوهوأوروبا،فيقوته

دولبقيةعنسياسيافرنساعزلعلىيعملأنبسمارك

تظهربحيثمحاربتهاعلىذلكبعديعملثمأولأ،أوروبا

المعتدية.الدولةبمظهرهي

عرشخلاحينفرنسامخاوفلإثارةالفرصةحانت

عامفىهوهينزوليرنأسرةأمراءأحدعلىوعرضأسبانيا،

تحاصرأنمنخوفاذلكعلىفرنسافاعترضت.أم087

هوهينزليرن.أسرةهيواحدةأسرةتحكمهادولتينبوساطة

أعلنتبأنوانتهىوفرنسا،بروسيابينالخلافوتطور

لها.استعدادأتمعلىكانتالتيبروسياعلىالحربفرنسا

علىالبروسىالجيشوامشولىفرنساعلىبروسياوانتصرت



961ألمانيا

الصلمعاهدةأبر!طوعندما.أم871ينايرفيباريس

واللورينالألزاسمقاطعتيعنتتخلىأنفرنساعلىكان

البروسية.الفرنسيةالحربانظر:لبروسيا.

الولاياتانضمتالبروسيةالفرنسيةالحربوخلال

قيادةتحتالموحدةالألمانيةالأمةإلىالأربعالجنوبيةالألمانية

ألمانيا،على)إمبراطورا(قيصراالأولولهلمواعلنبروسيا.

انظر:"الجديدةألمانياوزراءرئيسبسماركوأصبح

.فونأوتو،بسمارك

سنةألمانياتوحيدبعد.الخارجيةبسماركسياسة

علىالحفاظالرئيسىبسماركهدفأصبحام871

نأيريدكانكماأوروبا،فيمكاسبمنألمانياماحققته

لهاتجدفرنساتجعلحربأيتثارلاحتىالسلاميسودها

كذلك.واللورينالألزاسمقاطعتىلاستعادةيحالفهامن

الدولبقيةعنفرنساعزلإلىيهدفبسمارككان

تجدأنيخشىكانإذوروسيا،النمساوخصوضاالأوروبية

فيبالحمإلىبسماركفيضطرروسيافىحليفافرنسا

معاملةالنمسابسماركوعاملواحد.وقتفيجبهتين

فييناجنودهيدخلولم،السبعةالأسابيعحرببعدطيبة

المستقبل.فيوبينهابينهالجسوركليحطملالكيوذلك

سلاموجودظلفيألمانيا،تتمكنأنيأملبسماركوكان

إبرامإلىعمدفقدولهذا،والنمو.التطورمن،أوروبي

سنةالمجر-النمساوإمبراطوريةروسياوبينبينهمعاهدة

ينظرانوالنمسارومميامنكلأأنظهرولكن.أم873

أنهاعلىالتركيالحكمتحتكانتالتيالبلقانمنطقةإلى

الحصولوالنمساروسيافيهتستيمالذيالوحيدالمو!

العثمانية.الدولةأراضيمنممتلكاتعلى

البحارإلىمنفذعلىالحصولتحاولروسياوكانت

الخرجالعثمانيالدردنيلمضيقفىترىوكانت،الدافئة

الولاياتمنألمانياأخرجتهافقدالنمساأما.المناسب

فيالمناسبالتعويضتجدأنفرأت،الأخرىالألمانية

كانتكما-تركياأي-المريضأوروبارجلأراضي

علىللحصولسياسةبسماركووضع.توصف

الصراعاتاشتدتلماولكنالبحار.وراءفيمامستعمرات

علىكانالبلقانحولالمجر-النمساوإمبراطوريةروسيابين

حليفاالنمسافاختاروروسيا.النمسابينيختارأنبسمارك

إيطالياإليهماانضمتأنمالبثتثمتحالفا،معهافعقدله

الثلاثي.بالحلفيعرفالحلفهذاوأصبحام882عام

،ام888عامفيالأولولهلمالإمبراطورمات

الثالثفريدريكالعليلابنهاسمياالعرلقعلىوخلفه

فاعتلىمات،ثم.فقطيوما99لمدةحكمهاستمرالذي

علىحريصعاكانالذيالثانيولهلمابنهالقيصريةعرش

علىبسماركفأجبر،وحدهالحكمزماميحصلىأن

تكونأنلألمانيايريدوكان.ام098عامفيالاستقالة

تبنيأنلهايريدكانكما،العالمفيعظيمةمكانةلها

البحار،عبرممتلكاتهاعنللدفاعلهمثيللاأسطولآ

كانالذيالبريطانىالأسطولالحديثأسطولهولينافس

روسيافإنالعالميةولهلمالقيصرممياسةوإزاءالبحار.سيد

.ام498عامفيبينهماتحالفاوعقدتافرنساإلىتقربت

مشةفياكتملألمانياتوحيد

فونأوتوبقيادةأم871

بروسيا.وزراءرئيسبسمارك

نأبعدألمانيابسماركوحدوقد

تخوضالألمانيةالولاياتحعل

هذهوبتوحيدحرو!.ثلاث

بسمارككونالولايات

الألمانية.اللإمبراطورية

أم871فيألمانياحدود

بروسيامملكة!

الأخرىالألمانيةالولالات!

لمكل!بةاا41لأاراضمي

قصرلعثألسويدو!يم
لمفىخمور!لمم!-3س!ص!لأكاالبثطيقبحر

يرلأس!عسبمإلإتعكونجسلرسداج.!سهر!س.!هيخو!ح!!

روممصالشرقدة
-لأبروسبا.!ك!س

كابم،رسبومرانيا!الغربيةأ*

كاص3-لاممأحملا!سكاصس-يل!حوسر

احل!!صنهوصث!حثكيم!نبرغحككل!بوسن؟طحمررثلاكدبراخم!ملأروسلا

برلينسلم

!لأ!ى*ص-!لأ!علكح!ضترلأ!يهنيسييلإ!!!كل

!صلميحم!*-س*ا

والنمساالمجر

الشمالىيحر".\

هيلجوتيالاالعظمئإمن!لآ

(ام098ثى!-

ال!!جملاخغثلأ!سهالم!قي!

لمر،؟هانوفر

حمو!اصب



لمانياأ62.

مماثلة،معاهدةوروممياإنجلتراوقعتأم709عاموفي

وروسسياوفرنسابريطانياالثلاثالدولفإنالمعاهدةوبهذه

إلىأوروباانقسمتوهكذا.الثلاثىالوفاقشكلت

انظر:.الثلاثيالوفاقأمام،الثلاثيالحلف؟معسكرين

الثلاثي.الوفاق،الثلاثيالحلف

فيالحربهذهاندلعت.الأولىالعالميةالحرب

الارشيدوققتلأم419يونيو28يومففي.البلقان

فىوزوجتهالمجري-النمساشيفيرديناندفرانسيس

اكتىالأراضيمنالبومسنةوكانت.بالبوسنةسراييفو،

فىصغيرقطروهى-صربيابهاوتطالبالنمساتمتلكها

إمبراطوريةوقررت.ألاغتيالخطةوضعفيهتمالبلقان

بالوقوفألمانياووعدتهاصربيا،معاقبةوالمجر-النمسا

النمساإمبراطوريةأعلنتم4191يوليو82وفيبجانبها.

للحربروسياوا!متعدتصربيا،علىالحربالمجر-

روسيا.علىالحربألمانياذاكعندوأعلنتصربيا.لمساعدة

دخلتروسيا،لدعمبجنودهافرنسااستعدتأنوبعد

الوصولفىألمانيامنورغبةفرنسا.ضدحربفيألمانيا

بلجيكااخترقتفقدعليهاوالاستيلاءباريسإلىبسرعة

الحرببريطانياأعلنتوعندهامحايدا؟بلداكانتالتى

وكانت.الأولىأعالميةاالحربرحىودارتألمانيا،على

تدعىمعهماأضىاوالدولوألمانياالمجر-النمساإمبراطورية

بالحلفاء.تدعىتحاربهاالتيالدولوكانت،الوسطدول

ودخلت.الحربهذهفيتقريباالدولكلواشتركت

بعد.فيماالحلفاءصففيالأمريكيةالمتحدةالولايات

حتىوالغربيةالشرقيةالجبهتينفيالحربوا!متمرت

لحقتحينأم189سنةنوفمبر11فىأوزارهاوضعت

الحربانظر:وحلفائهما.المجر-والنمسابألمانياالهزيمة

الأولى.العالمية

وبموجب.الحربهذهبعدفرسايمعاهدةعقدت

وبعضمستعمراتها،كلألمانياخسرتالمعاهدةهذه

لفرنسا.واللورينالألزاسوأعيدتأوروبا،فىأراضيها

!زنعلىوحصلت،عليهماكانتإلىبولنداوأعيدت

الغربية.بروسيامنوجزءسيسيليامنوجزء(بوزنان)الان

.المعاهدةبموجبسنة51لمدةالراينمنطقةالحلفاءواحتل

000.001علىيزيدلابحيثالألمانيالجيشوحدد

وفرضتجويسلاحلهايكونأنمنألمانياومنعترجل،

التيالخسائرعنكتعويضاتتدفعهاكبيرةمبالغعليها

.الحربأثناءبالحلفاءلحقت

عقدقبلالألمانوالجنودالعمالثاروايمر.جمهورية

فيالا!شمرارعليأحتجاجاام،!18نوفمبرفيالهدنة

الإعلانتمالالمانيةالمدنفيالثوراتلتلكونتيجة،الحرب

الثانيولهلماالإمبراطوروفرألمانيافىجمهورينظامعن

،"غ!!!غ؟-أ!!أعتعة-يرئج!؟ير2؟!لم2برلأكا--*+سش-*7ء؟يم!-!-
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الحربفيأوليةانتصاراتيحررأدعاستصاأالقويالألمانيالجيش

فيوهمالروسالجنودالألمانيةالقواتهذهحاربتوقد.الأولىالعالمية

.ام419عامحلالاصترقيةاالحبهةفىحادق

وطنيةجمعيةانتخابتمأم919ينايروفيهولندا.إلى

الجمهوريةوأصبحتوايمر،فياجتماعاتهاأولعقدت

للدستورووفقاوايمر.جمهوريةباسممعروفةالجديدة

أغسطسفىديمقراطيةفدراليةجمهوريةألمانياأصبحت

الرايخستاج-برلمانيينتكوينعلىستورأولاونص.9191

وعين.الشعبينتخبهأطجمهوريةورئيس-والرايخسرات

بوساطةيعزلواأنعلىالرئيسبوماطةوالوزراءالمستشار

وايمرجمهوريةوكانت(.الألماني)البرلمانالرايخستاج

أه!يةلهمالذينالألمانأكثركانفقدبدايتها،منذضعيفة

الجيعقضباطوكان.الألمانيةللإمبراطوريةموالينمازالوا

أوروبالترقأراضىفيالألمادتوغلالأولىالعالميةالحربخلال

المعاركأنعير.التقليديالتسليحديالروسىالحيشعلىوتعلسوا

ألمالياوتحازلتالأمرآخرفيالألمانهزمتالغربيةالحبهةدىالمستمرة

السلم.معاهدةفيأراضيهابعصعن

كاوري!ث!*2ليتوانياإلى-
الدنماردإلى-

ائحئطيماهسحز

*!!لم
النم!لى!حر501وجمونشرقتةإ

!!!.،.---?ءهاممورحة(!إألمانيا(

هولنلال!.لريمار

برللببولنداإلى

محتلةمنطقة

الحلفاءصبواسطةألمانيابولندا

77كولور

للجلكاإلىءكردصهربولنداإلى

!الكالوثوكسمبورجبمنشيكوسلوفاكياإلىص

تشيكوسلوداكيا

كا.لىالأالعا-؟-!-صبرلميةالحر!الألماليهود!حاإ

النمساح!--روص-لسراألماليامن!القودةمناطق
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لحلفاء.ابجيوشوليسالثورةبوساطةهزمتألمانياأنيرون

"كانتفرسايمعاهدةشروطأنظهر،الصلحعقدولما

.الألمانلمجوقعهكانمماأقسى

بعدها.وماأم229سنةفيالألمانيالاقتصادانهار

نأالنازيالحزبوحاول،المناطقبعضفىالشيوعيونوثار

أدولفزعيمهبقيادةمسلحةثورةطريقعنالأموريتولى

استطاعتالحركاتهذهمنبالرغمولكنهتلر.

تستمر.أنالجمهورية

تولىثممستشارا،لمشريسمانجوممتافأصبح

لوكارنومعاهدةيعقدأنواستطاع،الخارجيةوزيرمنصب

تلكإلىأيضابريطانياوانضمتوبلجيكا.فرنسامع

الرئيسهوالجمهوريةرئيسوكان.أم429سنةالمعاهدة

.هيندنبرغفونبول

وفي.ام919عامالنازيالحزبتأسس.النازيةأ!لانيا

القرنثلاثينياتأوائلفىألمانياعمتالتيالفوضىسنوات

الألمانيالشعبأفرادبينالنازيالحزبنفوذاتسعالعشرين

نأوبعدألمانيا.ينععقماوبرنامجهرئيسهفيرأىالذي

طريقعز،السلطةعلىالاستيلاءالحزبمحاولةفشلت

السلطةيتولىأنهتلرأدولفقرر،أم239عامفىالقوة

الانتخاباتفيالفوزأيبمالقانونيةبالطريقالبلادفي

عامجرتالتيالانتخاباتوفي.البرلمانمقاعدباكثرية

فيحزبأقوىيكونأنالنازيالحزبأستطاعأم329

سيتحدىبأنهخطبهفىيقولهتلروكان.الرايخستاج

وأنهألمانيا،علىالحلفاءأملاهاالتيالبغيضةالمعاهدةتلك

الرئيسعينأم339عاموفيالبلاد.قوةبناءسيعيد

مستشارا.هتلرأدولفهندنبرغ

إلغاءفيبدأالمستشارمنصبهتلرتولىأنوبمجرد

الديمقراطية.منبدلآاستبداديحكموإقامةالدستور

إلىيرسلأويسجنأويقتلالحكومةعارضمنكلوكان

لوساطةيضربأوالبلادمنيطردأوالاعتقالمعسكرات

ماتولماعفة.العابجنودالمسمىالخاصالنازيينجيم!

وسميتأيضا،لألمانيارئيسانفسههتلرأعلن،هندنبرغ

الأولىأما.الثالثةالإمبراطوريةأيبمالثالثالرايخالدولة

الإمبرأطوريةوالثانية،الرومانيةالإمبراطوريةكانتفقد

نية.الألما

كانفقدأوروبا،علىألمانيابسيادةيؤمنهتلركان

العمملافيوالعنصراليهودمثلالأخرىالأجناسأنيرى

.الألمانأصلهوالذيالاريالعنصريساوونلاكالروس

علىللألمانمعيشىمستوىإيجادإلىيهدفكانكذلك

نكلام339عاموفى.الشرقيةأوروباشعوبحساب

مناصبهممنبممنهمعدداوطردوالشيوعيينباليهود

والرأسماليةالشيوعيةأنيرىكانحيث،الحكومية

القرنمنالعشحرلمجياتفيألمانيافيأصئرمزاللوقودالنقودحرق

العملةأم239وأم22!عامفيالماليالتضحمجعلوقد.العشرين

الاقتصاد.دمركاتقريما،شيئاتساويلاالألمانية

بلىألمانيافىالحياةأوحهكلعلىسيوالنازيهتلرأدولفحزب

تعظمالضخمةالتظاهراتهذهمثلوكانت.أم49وء3391عامى

النازية.لأهدافالولاءتقديمعلىالماسشجعتكماهتلرشأنم!
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.كوارثمنالعالمفييحدثعمامسؤولتاناليهودية

وعدوكما.خصومهل!سلالاعتقالمعسكراتفيوزج

وتمزيقلتسيبألمانيابرنامجفيبدأفقد،مواطنيههتلر

سنةفيالراينمنطقةجيوشهودخلت.فرسايمعاهدة

حمسبالسلاحمنزوعةكانتالتيالمنطقةوهي،أم369

عزأخهامنألمانياهتلريحرجول!ي.فرسايمعاهدةشروط

أجهماإانضمتث!اأجا،إيصاأزعيمموسولييمعمعاهدةعقد

الثلاثالدولتلكوسميت،أم369سنةفياليابان

عامشيالنمسانحوهتلرجيوش!زحفتثمالمحور.بدول

طالبأنومالبث.أخالثالرالإإلىوضعمتهاأم389

فيالألمانيسكنهاالتيالمناطقإليهتضماأنهتلر

وبعد.السوديتبأراضيالمعروشةوهيتشيكوسلوفاكيا

نأعلىأسدولتاناوافقتوفرسمابريطانيامعمفاوضات

بقيةابتلع،ذلكمنفرغشلما.المناطقتلكهتلرآ

لإيقافه.أوروبيةدولةأيةتتحركولملعملوفاكيا،تشيكل

معمحادتاتتعقدانوإنجلترافرنساكانتوبينما

!يهتلرنج!!،الألمانيالتوسعوقف!بعيةالسوفييتيالاتحاد

فيأسسوفييتياالاتحادمعاعتداء،عدممعاهدةتوقيع

يأكانتإذاماحالةفيأنهعلىتنصم9391أغصطمه!

!شبقىالدولةهذهفإنثالثةدولةمعحربفيالدولتينمن

أولوفيبولخدا.اقتسا!علىمعراواتفقتاالحياد.على

بولمدا،علىالالمانيةالجيوشزحفتأم939سنة!مبتمبر

ألمانياواحتلتوارسو،الألمانياالجويالألممطولوحطما

فيالسوفييتيةالجيوش!دخلتكما،البولنديةالأراضي

واحتلتها.بولندامنالشرقيالجزء

أم939سبتمبرمنالثالثفي.الثانيةالعالمليةالحرب

ذلكبعدفرنساوتبعتهاألمانيا،علىالحرببريطانياأعلنت

الثانية.العالميةالحربشرارةاندلعتوهكذا.قليلةبساعات

الدنماركالألمانيةالقواتاحتلتأم049ربئكلاموفي

قواتتستطعولم.ولوكسمبرجوبلجيكاوهولنداوالنرويج

كانالسرلإلذيالألمانيالهجوملهذاالتصديالحلفاء

هتلروكان.الخاطفةبالحربعرفوالذيأعدهقدهتلر

القنابلقاذفاتتساندهاالحركة!ريعةدباباتيستعمل

المقاتلة.

حولالألمانيةاالقواتالتفتأم049عاممايوفيو

الفرنسيينوفاجأت،الفرنسيةالشرقيةالدفاعخطوط

شهرنهايةفيصرنساسقطتماوصعان.عليهمولخت

نفسها.السنةمنيونيو

وبعد.الإنجليزيالقنالعندالألمانيالزحف!توقف

مأ049عاموخريف!صيفحلال،طاحنةجويةمعارك

علىجوية!سيطرةتحقيقفيالألمانفشلبريطانياسعماءفي

نحوجهودههتلرفأدارغزوها.بعرضبريطانياأجواء

شماليإلىجيشاوأرسل،وكريتالبلقانفاحتل،البلقان

ضخمألمانيجيشغزاام419عاميونيووفيإفريقيا.

أراضيه.فيوتوغلالسوفييتيالاتحاد

كانحتىالنهايةعلىأم141عامأشرفأنوما

أوروبا.قارةعلىالسيوةاستطاعقدهتلرأنجليا

هوالألمانيالعنصرأنعلىشيبرهنأغوةاهتلرواستخدم

.الأجناساسيد

منيتمكنلمهتلرفإنالأولىانتصاراتهمنوبالرغم

استطاعحتىيقاومظلالذي،السوفييتيالاتحادهزيمة

هاربربيرلاليابانهاجمت.الزحفذلكيوقفأنأخيرا

المتحدةالولاياتفدخلتأم419ديسمبر7في

سنةللألمانالمجنظهريقلبالحظوبدأ.الحربالامريكية

الميدانفيالمضادهجومهمالسوفييتبدأفقدأم،439

شماليمنالألمانوالإنجليزالأمري!جونوطرد.الشرقي

عاميونيووفي.الجنوبمنإيطالياغزواث!إشريقيا،

ألمانيهجومآخرفشلوبعدفرنسا.الحلفاءغراام449

فيالحلفاءجيوشتدفقت،أم!44ديسمبرفيمضاد

منالسوفييتيةالجيوشواقتربتالمنهمر.أصسيل!األانيا

انتحرذاكعندعليها.تطبقوكادتبرلينالألمانيةالعاصمة

مايوالسابمناليوموفي.أم459عامأبريل03فيهتلر

الثانية.العالميةالحربان!:ألمانيا.ا!شلمتأم459

والمزارعالمدنمنكثيراالحربدمرت.المحتلةألمانيا

الغذاءإمداداتوكانتألمانيا.فيأطرقواوالمصانع

نأكما،جياعشبهالناسوكانجدا.قليلةوالماءوالوقود

إلىألمانياوقسمت.الخرائبفييسكنونكانوامنهمصتيرا

وهيالكبرىالأربعالدولإدارةتحتوضعتأرلمناطهت

السوفييتي.والاتحادوفرنساوبريطانياالمتحدةالولايات

كذلك.العسكريالحكمتحتالمناطقتلكووضعت

أربعةإلىالسوفييتيالقطاعضمنكانتالتيبرلينقسمت

الدولمنلكلالعسكريالاحتلالسيطرةتحتأقسام

الأربع.

قادةاتفهتأم459عاممنوأعسطسيوليووفي

علىالمتحدةوالولاياتوفرنساوإنجلترا،السوفييتيالاتحاد

النازيةمئانتشارعليأيضاواتفقوامعا.ألمانيايحكمواأن

السوفييتيالاتحادإعطاءقررواكماالوجود.منومسحها

ووضعتبها،طالبالتيبروسياشرقيشمالمنطقة

الواقعةالألمانيةوالأراضيبروسياشرقيمنالمتبقيةالمنطقة

ونتيجة.البولنديالحكمتحتونايسالأودرنهريشرق

انظر:أراضيها.ربعيعادلماألمانيافقدت،لذلك

مؤتمر.،امبوتسد

وجدمنوقدماختفوا.أوالنازي!تكبارمعظموانتحر

السجونفيبهمزجأوشنقافأعدموا،المحاكمةإلىمنهم
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انظر:.نورمبرجفيألمحاكماتهذهأهموعقدت

.نورمبرجمحاكمات

،مكاشرةالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعدألمانيا.تقسيم

الثقةعدممنجوشاعكما،الاختلاففيالحلفاءبدأ

شيوعيةحكوماتإنشاءفيالسوفييتيالاتحادوأخذ.بينهم

.يدهفىسقطتالتيالأوروبيةالبلادفي

المتحدةالولاياتوهم-الغربيونالحلفاءوحاول

التيالبلادفيتوسئاثميوعىأيوقف-وفرنساوبريطانيا

بيندةالبارالحرببدأتوهكذا.قبضتهمتحتكانت

الجانبين.

الغربيالقسمقسإنإلىألمانياقسمتفقد،لذلكوتبعا

تحتالشرقيةألمانياوبقيتالغرببن،الحلفاءسيطرةتحت

شيوعيانظاماهناكأقامحيث،السوفييتيالاتحادسيطرة

وفي.أولبرختوالترالشيوعيال!لمافيزعامةتحتأول!كان

ألمانيالحكومةرئيساهونيكرإريكأصبحأم719سنة

معالشرقيةألمانياعلاقاتتحسينفيهونيكرونجح.الشرقية

بلادهفيتغيراتحدثقثم.الشيوعيةغيرالبلادمنعدد

منبمريدالشرقيونالألمانطالبإذ،ام989عامفي

النمسا،جارتهامعحدودهاانذاكالمجروفتحت.الحريات

إلىومنهاألمجر،إلىالحدودالشرقيينالألمانمنكثيروعبر

الغوبية.ألمانياإلىهناكمنرحلواثم،الشيوعيةغيرالنمسا

فتحالشرقيةألمانياأعلنتأم989نوفمبر9وفي

إلىبالسفرلمواطنيهاوالس!احالغربيةألمانيامعحدودها

الغربية.المانياإلىمنهمكثيرفرحلأرأدوأ،حيث

الدولاحتلتهانفوذمناطقإلىألمانياقسمتالثانيةالعالميةالحرببعد

والاتحادوفرنساوبريطانياالأمريكيةالمتحدةالولاياتوهيالمشصرة

وألمانياالشرقيةألمانيالعدفيماالماطقهذهوأصسح!.السوفيجتي

الألماليةالأراضيبعضع!السوفييتيوالاتحادبولنداواستولت.الغربية

.لأخرىا

ما099عاممارس18فيحرةانتخاباتعقدتثم

المسيحيالديمقراطيالحزبوفاز.مرةلأولالشرقيةبألمانيا

.جديدةحكومةوشكل،بالأغلبيةشيوعيايكنلمالذي

فألمانياالوحدةفييفكرونالشرقيونالألمانوأخذ

فكانت.الشرقيةألمانيافيلذلكاستفتاءفعقد،الغربية

هناكوكانت.لصالحهالأغلبيةصوتتأنالاستفتاءنتيجة

الحربدمرتهانورمبرج

بعدألمانمامدنبقيةمثل

الحربفيالنازيةهزيمة

الثانية.العالمية
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الشرقونالألمانتدفق

عندماالغربيةألمانياعلى

الإصلاحاتأعطهتهم

عامفيالسفرحرية

كثيروعبر.أم989

تشارليرقالةنقطهةمنهم

حدوديةمحطةوهى

برلين.جدارعلى

بينالاتحادأنمناللأوروبيةالدولبعضفيمخاوف

المستقبلفيتهددكبيرةقوةألمانيامميجعلالألمانيتين

بسببزالتالخاوفهذهأنغيرأوروبا.فيجاراتها

الأطلسي.حل!منظمةفيألمانياعضوية

الشرقيةألمانياعنممثلونوقعأم099أغسطسوفي

القضائيالنظامينوإدماجالوحدةمعاهدةالغربيةوألمانيا

،أم099أكتوبر3فيالاتفاقيةونفذت.والاجتماعي

الشرقيالجانبينلينللوحدةر!عمياحددالذياليوموهو

)مستشارا(رئيساكولهلموتوامشمرألمانيا.منوالغربي

لألمانياانتخاباتأولوعقدت.الوحدةبعدالوزراءلمجلعر

انتخاباتأعقبهاثاأم9!.ديسمبرفيالمتحدة

فيهماالمسيحيالديمقراطيالاتحاديالحزبوفاز،أم499

الحزبمعائتلافاوعقدالبوندستاج،مقاعدبأغلبية

مستشاراكولوا!شمرالحكومةلتشكيلالحرالديمقراطي

ل!لمانيا.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

ألماليا()!لوكأوتو

الأولويدريك

التالتفريدريك

الثايفريدريك

حكام

واجم!ريدريك

الأولاوكيم،فريدريك

ألماليا()ملوكهري

ألمانيا()أداطرةولهلم

وعسكريونشاسيونزعماء

لكاردوستز،كونراد،ياوردأ

لمريدأ،لمجيرجوررولرودأ،ديحماإ

!ييرر!،ميلرو!ولىلرا!رسلا

شيمحوا،وبيبزرلميلي،لتبرا

لى!و!ودوتوأ،ركلسما

لرتأ،سميرردحبها،حربلو

هل!وت،شميتت!رما،دما!ر

حتلبرأ،لحشتينفايصحوز،دلزحو

لفرود،كوليرلفردأ،لدحو

لركا،كلورديتزدمماهير،س!احور

!وديلهلمو

مدن

إسن

اميرحاوأولرا

ويتير!ا

!يدكتسجالر

برل!!

مم!بر

امبوتسد

بود

ورهـسلدد

وسمورخد

رستوك

ترتجاشتو

س!!ورتفرا

رد!يسبا

لتشاتماركسكارل

كوبلينر

كولور

لوديك

هلموت،لكو

ولهلم،كيتل

حوزيف،ممحيل

هيلموت،مولتكي

فولىكارل

أدولىهتلر،

ردولف،هص

إريكهونيكر،

هينرسمقهيملر،

!ودلول،هيدنبرخ

ليبزخ

مانهايم

ينتسما

ميونيخ

نورمبرخ

هامبورخ

لوفرها

لبيرجيلىها

ويرمر



625،اللغةالألمانية

تاريخيةنبذة

اللوثريلدجممااللإصلاخ!ا

للإقطاعا

واللورينالألزاس

المقدسةالرومانيةالإمبراطورية

مؤتمربرلير،

بروسيا

لتيوتونيودا

8481تورة

برل!!ئطحا

السبعةالأسابيعحرب

السبعالسنواتحرب

الأولىالعالميةالحرب

الثانيةالعالميةالحرب

البروسيةالفرنسيةالحرب

الفلاحينحر!

العردقخلافةحروب

الثلاثيالحلف!

المقدسالحلرو

ينلاندرا

عسبة،يلثلدلكاشما

الهنريةالعصبة

والعبليونالغويلف

نكيونلفراا

هدةمعا،فردان

هدةمعا،يفرسا

مؤتمر،فيينا

كروب

مؤتمررنو،لوكا

الأوروديالمجلس

الأوروبيةالمجموعة

الحرةالمدينة

اتفاقية،ميويخح

النازية

عائلة،بسبيرجها

هوهينزوليرن

هوهيسشاوفن

نداللواا

جال،لبلأا

نهر،لبةأ
نهرر،ودلأا

ريافابا

قطتينالابا

نبرخلدبرا

لأدبا،نىالألما

الجميعفوقألماليا

اللغة،الألمانية

أوروبا

رميربيلى

طيعيةمعالم

بوميرانيا

نو،الدانوب

ود،الراين

إقليمالرور،

سار

احسوداعاالغابة

صلةذاتأخرىلات

الجيمق

الجيوبوليتيكا

الرايح

رايحسفير

المعقو!الصلي!

فوعالموعناصر

!يزر،نهر

بحيرة،،نسركوستا

قماة،كيل

نهر،يللموزا

نوفرها

ندلاهيلجو

العلم

العذاء

فولكسواجن

ا!ضيةالقوات

معةجا،يدلبيرجها

الحكمنظام-أ

ألماليالرلمان

التنفيديةالهيئةب-

الولايةحكومة-خ

السكان-2

السكانأصل-أ

اللغة-ب

المعي!ثةأنماط-3

المدنحياة

الترويحب-

الفنون-4

والفلسفةالأد!

الموسيقى!-

السياسة-د

المسلحةهـالقوات

ينالد-خ!

التعليم-د

-7

السطح

الشماليالألمانيالسهل-أ

الوسوالمرتفعات-!

الألمانيةالجوديةالتلالخ

المناخ

الاقتصاد

الصناعة

الحدميةالصساعات-ب

الزراعة-ج

ينالتعد-د

تاريجةنجذة

السوداءالغابة

البافاريةالأل!جمال

الخارحيةالتجارةهـ-

الطاقةمصادر-و

والاتصالاتالنقل-ر

الجغرافية؟ألمانياأقاليمما-أ

الثانية؟العالميةالحر!بعدألمانيااحتلتالتيالدولما-2

والغربية؟الشرقيةألمانياتوحيدفىساعدتالتيالأحداثما3

؟ام169عامبرل!جدارالشيوعيونبنىلمادا4

برلين.حائط،برلينألمانيابمانظر:.الشرقيةألمائيا

ألمانيا.انظر:.الغربيةألمائيا

سنةالوطنىألمانيانشيدالجميعلمحوقألمائيا

الشرقيةألمانيا،قسمينإلىألمانياقسمتوقد.أم229

ما529سنةوفى.الثانيةالعالميةالحرببعد،الغربيةوألمانيا

الجميع،فوقألمانيانشيدمنالثالثالشعريالمقطعأصبح

اختارتفقدالشرقيةألمانياأما.الغربيةلألمانياالوطنيالنشيد

ألمانيانشيدالانوهو،الاختلافكلمختلفالهانشيدا

فالرسليبنفونهوفمانوكان.الألمانيتيناندماجبعدالوطني

.أم841سنةالجميعفوقالمانيانشيدنظمالذيهو

لألمانيا،الرسميةاللغةهىالألمانية.اللغةالألماثية،

سويسرافيالرسميةاللغاتوإحدىولختنشتاين،والنمسا

مليون012منيقربماالألمانيةيتحدث.ولوكسمبرج

انتشاراالأوسعاللغاتبينمنالرأبعةتعدوهي.شخص

والأسبانية.والروسية،الإنجليزيةبعدأوروبافى

تطوراللغتينفكلا.قريبتانلغتانوالإنجليزيةوالألمانية

شسمالسكاناستخدمهاالتىالقديمةالجرمانيةاللغةمن

تجمعصفاتوهناك.الفتراتمنفترةفيأوروباووسط

أ؟حأطومثلتقريبا،متطابقةمفرداتفهناك.المفردات

متقاربةكثيرةأخرىومفردات.ول!ط4وول،+و4،،4!"بم

منعددخذأوقد!ولو؟ح؟حأههو،ول*+3وه"ول3حمث!

مثلك!+،الألمانيةمنمباشرةالإنجليزيةالمفردات

الالمانيةالمفرداتبعضوأتتولاك!س!4وولع!،كل،!3ز،ا3ءأ،4ول،ا4و

.3.13،3اأ!كة"3+أ!3ء!!ول*لملا31!ه+ومنها،الإنجليزيةاللغةمن
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الأسماءجميعتبدأ،الألمانيةفيخ!طئصها.

كلمتينبضمتتكونأي،مركبمنهاوكثيركبير.لحر!

المثالمعبيلعلىأحشر.أوكلمتينمنجزءينأو

-3"3،3هيترامموقفل!طمتيالمقال!ةالألمانيةال!طمة

كلمةمنمأخوذةالطويلةالحلمةهذهاح،3ء،ا!،ا،4؟!كا!اس!3حا

شارعتعنيانمفردتينمن)أتتتراموتعني33!3"3ول؟"؟،)ح

من)مكونةء)اس!،نجء،ا*+وكلمة(،الحديديةالسكةوحط

(.ومكان،موقفتعنيانمفردتين

مؤنثةوإمامذبهرةإماالأسماءتحونأنيمكن.قواعدها

شيافيلايدأ!الحالاتأغلبفيولكن،حياديةوإما

قلماا!،أطتااسبي!!فعلى.أ!بيعة11فيالجنسعلىالقواعد

نت،مؤ(41ح!43ع3)أ!لما1،!صمد(4،!كااس!أ3،ا،م)صرصا

المفرداتمنكثيرنهايةتحدد.حيادية4!4(ع!ا!،!)3وورقة

وولاحاولح،أحالنهايتانتجعل،المثالسبيلعلى.المفردةحيادية

آسمة(أوصغيرة)سيدةوولا!)ول،!3بنت4،ال!أول!،احالكلمتين

حيادي!ت.اسم!ت

الألمانية.دارستواجهمش!طةأكبرالمفرداتترتيب

أجرةسيارةفيالمنزأ!إلىعدنا،الثانيةالساعةفي:فالجملة

أضانيةاالساعةفي:الألمانيةاللغةفيالشرتيبهذالهايكون

الفرداتولم!صاد.المنزلإلىأحرةسيارةفيلحنعاد

الحملة.شىأضانىاأط!طنافييأتيفالفاعل.محددةقواعد

صما،مباشمرةأسفع!!ايليفإنهبالفاع!!،الجملةتبدألمفإذا

شيالفعليأتي،التابعةالجملةفيولكن.السابقالمثالفي

منالرغمعلى،غاضبيني!صنالموالدانا:فيكماالنهاية

عدنا.أجرةسيارةفيالثانيةالساعةفيأننا

المطقم!أكثرألمانيةالأال!صابةالألمانييتئالمطق.النطق

بأكثرنطقهايم!شقليلةحروفالألمانيةاللغةففي.الإنجليزي

تنطقتقريبا.ملفوظةعيرحروففيهايوجدولاطريقةمن

مماالزفيرهواءمنأكبركميةمصاحبةأكبربشدةالصوامت

عيرقليلةأصواتالألمانيةوفي.الإنجليزيةاللغةفييحدث

(،احاول.و؟حافيخمثلال!نجليزيةصيموجودة

بوصفهاالألمانيةاللغةتشتمل.والفصحىاللهجات

فإنعامةوبصورة.اللهجاتمنالعديدعلىمنطوقةلغة

منمختلفةمناطة!فييستخدمان،أساسيينشكلينللألمانية

المناطقفيبلاتدوتسخأوالدنياالألمانيةتستخدمألمانيا.

الجبليةالمناطة!فيالعلياوتستعملألمانيا.بشماليالمنخفضة

الناسيستخدمالعامةالمناسباتفي.وجنوبهاألمانياوسط

وتستخدمالعلياالألمانيةعلىالمعتمدةالفصحىالألمانية

والتلفاز،،والإذاعة،المدارسفيالفصحىالألمانية

لصحف.وا،والمج!ت،ل!ضبوا

وهى.أربمراحلعبرالعلياالألمانيةتطورت.تطورها

إلىم075عاممنواستخدمت،القديمةالعلياالألمانية-أ

المتومعطةالعلياالألمانية2-تقريبا.أم050عام

تقريبا،أم035عامإلىأم050عاممنواستحدمت

عاممناستخدمت،المبكرةالحديثةالعلياالألمانية3-

الحديثةالعلياالألمانية-4.أم006عامإلىأم035

زعيملوثر،مارتنأثروقدام،006بعداستخدمت

بدايةفىالألمانيةاللغةتطورفيكثيراأررينياالإصلاح

المقدسالكتابترجمحيناطيلادي،عشرالسادسالقرد

المعروفةألمانياوسطشرقلهجةمستخدما،الألمانيةإلى

تطورفيمهمةاللهجةهذهرأصبحت.أسس!صسونيةلا

الحديثة.أمخليااأماليةالأا

واضحةلصورةالعلياالألمانيةاعنالدلياالألمانيةاتختلص

الإنجليزيةاللغةفتشبهوصوامتها.صوائتهاأصواتفي

،المثالسبيلفعلىأحليا.االألمانيةتشبهمماأكثروالهوأضدية

تشبهمماأكثروه*أأ!حالمفردتينو+ء،ءء*،المفردتانتشبه

الألمانيةبقيتالعليا.الألمانيةمنوولس!!!حا!"2المفردتيت

حتىالشماليةلألمانياوال!صابةالتخاطبأخةالدنيا

فقدتعندماالميلاديعشرأسسادساالقرنمنالخمسينيات

كتابة.لغةبوصفهاأهميتها

اللغة،الأدب،الألماني:أيضاانظر

فيلريشماليتعثيمحليح!-امممقةإلفيرذج

مدناوتضم.نسمة0099.01سكانهاعدديبلغإنجلترا،

تضمكما،وويبرجتايمز،-أون-والتونإيشر،مثلعديدة

موليزيوشرقوكودهامكلايجيتمثلأحرىأماكن

وستوكديتونوتايمزهينتشليوغابةموليزيوغرب

فىوي!سبإلمبردجعبرمولنهريجري.كمادابيرنون

الإقليما.شمالالتايمز

فإنهمالبقيةأما،لندنفيإلمبردجسكانمعظميعمل

يضمهاالتيالاقتصاديةوالخدماتالمكاتبفييعملون

،كماالخفيفةالصناعاتبعضإلمبردجفيتوجد.الإقليم

بروكأراضيوفي.الإلكترونيةأسسلعابعضفيهايصنع

كانمشهوردائريممباقمضماريوجد،الإقليمغرب

سانداونمتنزهويقع.أم939إلىأم709عاممنيعمل

يعدإيشر.منبالقرببروكلاندمنجزءايشكلالذي

.للخيولمهماسباقمضمارالان

منكم036نحوبعدعلىحصينةقلعةكانتأووت

منفرقةوهم-الحشاشوناتخذها،إيرانفىقزوينبحر

مرةأولالقلعةهذهشيدتوقد.لهمعاصمة-ايلإسماعيلية

الصباحبنالحسنعليهااستولىوقد.م086هـ،462عام

فيوزادأم،090هـ،34!مشةالإسماعيليةفرقةرئيس

آسيا.فيقلعةأمنعكانتإنهاقيلحتىتحصينها



627كاودوموأحمدألننو،

العاموهوأم552هـ،465عامشهرتهاأوجألموتبلغت

أعطيحيث،المنطقةهولاكوجيوشرفيهاجتاحتالذي

عنوخربتأبيحتثمليرحلوا،أيام3فرصةالمدينةأهالي

فيكانتالتيالكتبكلهولاكووأحرقاخرها.

تاريختناولتالتىبالكتباحتفظأنهإلا،الفاخرةمكتبتها

الكريم.القرآنن!خوبعض،الاسماعيلية

فىالثكلمخروطيجميلبركافيجبلإلميستي

بعدعلىكورديليرافييمإلجبلبيرو.غربجنوب

م5و282الجبلهذاارتفاعيبلغأريكويبا.شمالكما6

أكثرهاأنهإلاكورديليرافيالبراكينمئاتمنواحدوهو

لدىكبر"ىدينيةأهميةلإلميستيوتماثلا.كانجمالأ

أهممنأريكويباكانتعندماقديما،الإنكاشعب

ساطيرمنالعديدفيالبركانذكروردوقد.حصونهم

.العامأيامأغلبالبركانمخروطقمةالثلوجوتغطيبيرو.

حولالحقوللتسقيبالمياهالأنهارالثلوجهذهوتمد

مرصداالأمريكيةهارفاردجامعةوضعتوقد.أريكويبا

إلميستي.بركانقمةقرب

فيتوجد،عذبةبحيرةإلمينبحيرة.دحيرةإلمين،

ويبلغنافوجراد.جنوبروسيامنالغربيالشمالىالجزء

أنهارفيهاوتصب.كم34وعرضهاكم42نحوطولها

خلالشمالا.البحيرةماءويصب.وشيلونولوفاتمستا

مستانهراويتصللادوجا.بحيرةفى،فولكوفنهر

بحرصنالمائيالطريقمنأجزاءوتمتد.بقناتينوفولكوف

الأسعود.البحرإلىالبلطق

ومخرح،أمريكىممثل.(-م5391)وودي،لنأ

فىبالتمثيلوقاموأخرجكتب،كوميديومؤلفسينمائي

الرجلصورةخلالهامنجسد،كوميديةأفلامعدة

وفيالحديثألمجتمعفيومضطربمشوشولكنه،الذكي

الخاوفمنيسخرماغالباوكانالنساء.مععلاقاته

علىحصملوقد.والمتحضرينللمفكرينالعاطفيةوالمتاعب

هولاليلفيلموتأليفهلإخراجهأكاديميتينجائزتين

هافيلملكتابتهأكاديميةجائزةحازأم(،كما)779

(.م1)869وأخواتها

.سبرجكونجستيوراتألنهولألنالحقيقيوالاسم

الوفبكتابةعملهوبدأ،نيويوركمدينةفيولد

للمرةالمسرحعلىوظهروالتلفاز.والصحفللمجلات

الذيام(،)ء69قطتىياالجديدمافيلمفىممثلاالأولى

الكوميديةالأفلاممنعدداألنأخرج.تأليفهفياشترك

واهربالنقودخذهيالافلاموهذهفيها،ومثل

الحبأم(،)739النائمأم(،)719الموزام(بم)969

زيلجام(بم)979مانهاتنام(بم)ء79والموت

أم(.)849روزدانيبرودوىأم(بم)839

الأرجوانيةالقاهرةوردةوإخراجبتأليفأيضاقام

فيلمينإلىإضافةأم(،)879المذياعأيامام(،89)ء

أخرىوامرأةأم()789الدواخلمسرحيين

ام(.)889

الماءتشربلاالكوميديتينالمسرحيتينألنكتب

كتبكماأم(،)969سامياثانيةاعزفهاام(،)669

بدونام(،719)الأمورتسويةتدعىقصصيةمقالات

أم(.089)الجانبيةالأعراضأم(بم)769ريش

هـ-أ)333كاودوموأحمدألنتو،

ولد،مسلمفلبينىومجاهدسياسي(.-ام419

الفلبينجامعةمنالأدبفىالزمالةعلىوحصل،بالفلبين

عامالحقوقفيالليسانسعلىثمأم،349عامبمانيلا

فيالفخريةالدكتوراهعلىثم،الجامعةتلكمنأم389

عدةتولى.أم739عاممنداناوجامعةمنالقانون

ممثلاالنوابمجلسفيعضواوانتخب،حكوميةمناصب

*--ص؟ء-كا---فيعضواثملاناو،لمحافظة

-و*في3بر-عينكما،لشيوخامجلعه!

صص!ءى!؟وو*يخ!!ىعامدستورلجنةفيعضوا

غ؟:كااءئر!لماصص!يرنر!!+-!!خشلجنةفيوكذلكأم729

!ع+*!!ص!يز.أم869عامدستور

،جمعياتعدةوترأس

؟ج/عضواكان،كماإصلاحية

لا7!ءع!كا!!ى؟مؤسساتفىنشيطا

كا!أ/نجمنمنح.مختلفةإسلامية

ألنتودوموكاوأحمدالاستحقاقوأوسمةالجوائز

الثلاثين.عددهمابلغ

خدمةفيألنتودوموكاوأحمدنشاطوجوهأبرزومن

يزيدماالفلبينفيالإسلاميةالنهضةلحركةقيادته:الإسلام

والجمعياتالمؤسساتفىونشاطهعاما،ثلاثينعلى

إنشاءفيالمكثفةوجهوده،الختلفةالإسلاميةوالمنظمات

منداناوتنميةهيئةإنشاءفيوكذلكمنداناو،جامعة

الفلبينيةالحكومةموافقةعلىالحصولفيونجاحهوجهوده

منبدلآالإسلاميةالمناطقفىالموظفينانتخابعلى

الإسلامية،والأعيادبالإجازاتاعترافهاوعلى،تعيينهم

والعسكرية،المدنيةالعلياالمناصبفيمسلمينتعيينوعلى

وإنشاؤه،الإسلاميةلمنداناوالذاتىالحكمإعطاءوعلى

معتنقيجمعيةإنشاءإلىودعوتهالفلبينفىإسلاميةلمراكز

أصولتشرحعملا93علىمايزيدوترجمآلف.الإسلام

العليا.ومثلهالإسلام
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عامالإسلاملخدمةالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم889أهـ،804

بإنجدترا.نورثمبر!ند،فىمحليحكممنطقةألئودك

المدينةعلىويغلب.أخاريخيةاألنويكمدينةمركزفيوتقع

زتعد.نسمة03؟...سكانهاوعدد.الطابالريفي

اطهمةأ!الأعمااصتالأحراجاوزراعةالهضابفيالزراعة

ممناظرهاالإستمتاعالسياحمنكثيرالمدينةويزورفيها.

أصناعاتاوتح!ط.أ!ساحلاامتدادوعلىالداخلفيالخلابة

الحجريالفحمامشخراجصخاعةمحلالجديدةالخفيفة

التقليديةالصناعةوهي

بمحاذاةجنوباينساب،الهادئالمحيطفيدافئتيارإلئيئو

الباردةالمياهبتدفئةويقوبم،الجنوبيةلأمريكاالغربيالشاطئ

المسئتعنياسبانيةكلمةوإلنينووبيرو.!وادورال!لشاطئ

مشةحص!!فىحدماإلىالتيارهذاويحدث.طفولتهفى

شهرمنعادةوتستمرالميلاد.أعيادموعدفيتقريبا

هذهأيصلقودأمحلماءاأنإلا،مارسإلىينايرأوديسمبر

واسعةبنتائجمصحوبأطوأ!حدثعلىالتسمية

الانتشار.

القرنبداياتإلىمرةلأولإلنينوتيارتارلئرصديعود

كلمرةبمعدليحدثصارثم.الميلاديعشرالسادس

الدافئةالمياههذهوتقتل.الوقتذلكمنذسنواتأربع

وصولتمنعلأنهاوذلكالبحر"وطيورالأسماكمنالعديد

لهاأنكماالماء.سطحإلىالمغذيةبالموادالغنيةالباردةالمياه

فهي.اللهبإرادةالعالمفيمأخرىأماكنعلىأخرىتأتيرات

الإكوادورفيمدمرةوفيضاناتقويةأمطاراتسبب

حاداجفافاأم839وأم82!!شةفي!عببوبيرو.كما

متعلة!إلنينوتيارأنالعلماءويظنوإندونيسيا.أستراليافى

المحيطفوقالحارةالمناطقفيالهواءحركةفيبتغير

ويؤدي،المحيطحرارةبتغيريتغيرالريحفاتجاه.الهادئ

وتياراتالهواءتحركاتفياختلالحدوثإلىبدوره

المحيط.

إدهامى.،الدينبرهانانظر:.الدلنيرهانإلهامي

الأليافمنيتكونال!لواحمننوعا!ظألواح

الحوائطلتغطيةويستخدمالمواد،منوغيرهاالخشبية

.والسقوف

الحرائقمنالحائصألحماسةبمالألواحهذهتستخدم

عازلةوهي.والبرودةللحرارةعازلةكمادةالطقسورداءة

زخرفةبمثابةأيضاا!عتخدامهاويمكنأيضا،للصوت

ملما،5بينعادةالحائطلوحسمكويتراوح.للحاثط

بالحائطالحائطيةبالألواحالمغطىالحائطويعرف.ملموء7

.الحجري

منللفنانيمكنللتصويرطريقةالما!الأ!ان

وأأبيض!سطحعلىبالماءمخففةألوانايستحدمأنخلالها

معظموتتكون.عادةالورقمنمصنوعللبياضمائ!!

الذي،بالصفالعربيممزوجةأصباغمنالمائيةالأأ!ان

علىالصبغويباع.والجلسرينالماءمعربطمادة!

شكلعلىاو،الألوانمنمتراصةجافةكتلةش!سل

وجذابة،رخيصةالمائيةوالألوان.أنابيبفيرطبةمخاليط

فيها.التحكمالمبتدئينالطلابعلىيصعبقدأنهغير

فيالعصور،أقدممنذالمائيةالألوانأصباغا!شخدمت

الخامسالقرنمنالأخيرالعقدوفيوالهند.والصينمصر

الألمانيالفنانقام،الميلاديينعشرالسادسالقرنوفيعشر

كما،المائيةبالألوانمتميزةلوحاتبرسمدوريألبرخت

القرنفىدايكفانأنطونالفلمنكىالرساماستخدم

أوائلوفي.لوحاتهرسمفيالمائيةالألوانعشرالسابع

إنجلترا،فيتيرنرو.م.جرسمالميلاديالتا!ئحشرالقرن

القرنأوائلوفي.المائيةبالألوانكثيرةطبيعيةمناظر

وجونهومرونسلوالأمريكيانالفنانانالمشخدم،العشرين

أعمالهما.أفضلبعضفيالمائيةالالوانسارجنتسنغر

فيالمائيةالألوانا!عتخدمواالذينالمرموقينالفنانينومن

ديموثوتشارلزمميزانبولالميلاديالعشرينالقرنأوائل

.مارنوجونكليولولهوبروإدوارد

المياهفياللألوايف!سمكةتعيش.سمكةالألوايص،

شواطئعلىمائيصربشكلفيوتسبحوالعذبةالمالحة

إلىسكوتيانوفامنالشماليةلأمريكاالأطلسيالمحيط

فصيلةمنوهيالعظمىالبحيراتفيتعيقفلوريدا،كما

وظهرها،الفضيةبجوانبهاالألوايف!سمكةتتميز.الرنجة

الأسماكهذهوتقتات.الرماديللونالمائلالأخضر

تعرف)عوالق(حيوانيةوكائخاتالصغيرةالنباتات

فيتعيشالتيالألوايفسمكةطوليبلغ.بالبلانكتون

المياهفيتعيشالتىالألوايفوتسبح.سم38المالحةالمياه

المحيطشاطئوع!العظمىالبحيراتلييعيشالألوايفسمك

سالنوعهذامنكبيرةكميةداص!اأشم.احشماليةالأمريكاالأ!لسي

.وأسمدةللحيواناتغذاءلاستحدامهاالأسماك

+جي!مىمح!جمم!ه!ت
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وبعدبيضها.لتضعالأنهار،اتجاهفيالربيعفصلفيالمالحة

.المحيطاتلمياهقافلةتعودذلك

الرنجة.:أيضاانظر

سلقنباتاسمعليهويطلقالماءفيينمونباتالأ!دلا

إلىتنتمىالتيعشرالاثنىالأنواعأحدوهو،الكنديالماء

.الأخرىالبلادإلىبعضهاانتقلوالتيالبركأعشاب

باتحاهةبغزا)تنمو،كثيفةأوراقاالمتفرعةأكصانهاتعطي

لتحافظ،المائيةالأحواضفيالنباتاتهذهتستعمل.القمة

نأعلىللبرهانتستعملكمافيهاالأكسجينتوازنعلى

انظر:للضوء.الحسالممةالعناصرأحدهوالأكعسجين

الضوئيالتركيب

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.الالوسن

)الالوسى(.

البلادفىالبريالنباتانظر:الحلو.الآلوسن

الحدع.)الالوسنالعربية

-ا)217الدينشهابأبوالثناء،الألوسي

محمودالدينشهابأم(.485-2018أهـ،027

بغداد،فياولد.ومحدثومفسرفقيهالحسينىعبداللهابن

علىالحرصشديدوكان،عصرهشيوخعلىالعلوموتلقى

إمامصارحتى،سمعهشيئاينسىلايكادفطنا،ذكياالتعلم

سنفىوالتدريسبالتأليفاثمتغل.منازعبلاعصره

الإفتاءمنصبتولى،تلاميذهوكثرصيتهفذاع،مبكرة

اهـ.263سنةحتىفيهوبقي

عدةلهوغيرها.الاستانةإلىعلميةزياراتبعدةقام

تفسيرفيالمعالبرروحالكبيرتفسيرهأبرزها،قيمةكتب

خمستاليف!ا!حتغرقالذيالمثانيوالسبعالعظيمالقران

فيهجمعكبيرةموسوعةالتفسيرهذاويعدسنة،عشرة

فيهدكروقدالتفسير،فىالمتقدمينعلمخلاصةالألوسي

التفسير.فيالصوفيةإشماراتبعض

فيها.ودفنبغدادفيالقعدةذيفيالألوسيتوفي

الأرضعلىينتشر،منخفضنباتاليحريالأ!ش

قدرةلهنباتوالألوشعناقيد.فيصغيرةأزهارذووهو

خلالعادةويزهرالربيعبدايةفىيزرع،الاحتمالعلى

أنواعهناكبينمانسبيا،صغيرانواعهوبعض.أسابيعستة

منحنخيرةألوانتوجد.سم23حواليإلىترتفعمنهأخرى

إلى،الغامقالليلكلونبينتتراوحالبحريالألوشأصناف

أزهارهاتكون،منهأخرىأصنافوتوجد،الأبيفالصافي

لامعة.صفراء

دقيقةأزهاراوتنتجالتربةعلىتهتشرمنخفضةنبتةالبحريالألولنهق

الحدائق.تخومعلىزراعتهاوتكثر

البركانيةأدوشيانجزرسدسدةتمتد!جررألوشيان،

جزيرةشمبهطرفمنالغرباتجاهفيكمأ،004مسافة

جبالسلسلةمنجزءافوقهاالموجودةالجبالوتعتبرألاسكا

ألاسكا-منجزءهيالتى-ألوشيانجزروتفصلألاسكا.

كبيرةجزيرة41عددهاويبلغالهادئالمحيطعنبيرنجبحر

.الجزيراتمنوالعديدمساحةأصغرجزيرةء5وحوألي

الجزرهذهتغطي.نسمة008.7نحوسكانهاعددويبلغ

الشماليةالقطيةالدائرةجنوبي2كما7وهء2تبلغمساحة

فيالجزريضعالموقعوهذا.55-ء!أعرضخصبين

إنجلترا.فيهاتقعالتيالعرضخطوطنفص!

والباردةالحارةالينابيعمنالعديدالجزرهذهفيتوجد

إلىالجزرهذهتفتقرمنها.بعضفينهيراتتوجدكما

الشجيراتمنعديدةأنواعاهنالكلكنالأشجار،

ويتميزباردومناخها.والطحالبوالأعشابوالأزهار

الجزر،فيالرئيسيةالصناعةالصيدحرفةتمثل.بالضباب

.الضأنلتربيةقليلةمزارعهنالكلكن

رئيسيةمجموعاتخمعرإلىالوشيانجزرتنقسم

وجزرفوكسجزروتشمل،الغربإلىالشرقمن

نير.وجزرراتوجزرنوفإندرياوجزرالأربعةالجبال

ألوشيانجزرأكبرمنوهي-يونيماكجزيرةعلىيوجد

السلسلةجبالأعلىوهو،البركانيشيشالدينجبل-

جزيغفيوتقع.م8572.يببارتفاعهحيث

تجاريامركزاتعتبر،الاسمنفستحمل،قريةأونالاسكا

فيجزيرةأكبرثانيةأونالاسكاتعتبر.ألوشيانلجزر

قاعدةكانالذيهاربررتشليناءمو!وهي،السلسلة

العالميةالحربخلالالأمريكيةالمتحدةللولاياتبحرية

الطائراتبعضتتوقفام(.549-1)939نيةالث

شيمياجزيرةفىالأقصىالشرقإلىالمتجهةالتجارية

بالوقود.للتزود

.()صورةعهـحورينالدا:نظرأ.لألوصورا
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الألومنيوممنالطائراتتصنيع

الألومنيومعلبتصنيعإعادة

الألومنيومشوايةعلىالذرةشواء

ويمكن،اتالطما!لناءفيتسمحدملدا"وقويةالورلىحميفةالمثالسبيلعلىف!.القيمةلخواصهالطراقنوعةادتخداماتلهاالألومنيومسبائك

الأطعمة.وطهيالتخزينفيالألومحيومرقائقتستحدمكماتصميعها.وإعادةالمفاجىءبالتبريدبسرعةالالوميومعل!تقسية

منبوملولأا

ويمكنفضيلونه،الوزنخفيففلزالألوصم

يطرقأويدلفنأنويمكنشكل.أيفىبسهولةتشكيله

وأ،المصفحةالدباباتفيلاستخدامهسميكةألوأحإلى

.الحلوىأنواعبعضلففىتستخدمرهيفةرقائقإلى

شكلفيتصنيعهأوأسلاكشكلعلىسحبهويمكن

الظروفبفعلالتآكلويقاوميصدأ،لاوالألومنيوم.علب

الكيميائية.الموادأوالجوية

ولهذا.محدودةوصلابتهلينالنقيوالألومنيوم

سسبائكيكونونماعادةالألومنيوممشتجىفإنالسبب

إليهالمضافالألومنيوممنتتكونالتى،الألومنيوممن

وعناصروالزنكوالمغنسيومالنحاسمنقليلةكميات

إلىأخرىوصفاتقوةالعناصرهذهوتضيف.أخرى

العالمفإنالحقيقةوفيجدا.نافعافلزالتجعلهالألومنيوم

الحديدعدااخر،فلزأيمنأكثرالألومخيوميستخدم

والصلب.

فيالألومنيومسبائكمنالأكبرالجزءويستخدم

المشروباتعلبمثلمختلفةلمنتجاتالتعبشةموادصناعة

وفي،التغليفورقائقوالأكياسالزجاجيةالأوانيوأغطة

الأغذية.تعليب

سبائكالمعماريةالإنشاءاتصناعةوتستخدم

والقطاعات،المنزليةالمجاريموامسيرلصناعة،الألومنيوم

وكذلك،للمبانيوالجدرانوالأسقفالمساكنفيالختلفة

للنوافذ.الخارجيةوالإطاراتالكهربائيةالأسلاكمواسير

وسائلتصنيعفىالألومنيوممنكبيرةكمياتوتستخدم

السككوعرباتوالسفنوالسياراتالطائراتمثل،النقل

المنتجاتمنالعديدفيالألومنيوميستخدم.كماالحديدية
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المنتجاتمنالعديدوتحتوي.الهاتفوأسلاك،الكهربائية

المطخأوانيالمنتجاتهذهومن.الألومنيومعلىالأخرى

والثلاجاتالدهانوعلبالخياطةوإبر،الجولفومضارب

الملابس.وسحاباتالصواريخووقودالكهربائية

القشرةفىالموجودةالفلزيةالعناصرأكثروالألومنيوم

الآكسجينبعدعامةبصفةوفرةالعناصروثالثالأرضية

القشرةمن8%حواليالألومنيومويكون.والسليكون

الذهبمثلالاخرىالفلزاتبعضبعكسوهو.الأرضية

في(متحدة)غيرنقيةبحالةمطلقايوجدلافإنهوالفضة

ولم.أخرىعناصرمعمتحدادائمايوجدلكنه،الطيعة

المتحدةالعناصرعنالألومنيوملفصلوسيلةللإنسانيتوفر

العلماءطورالوققهذاوفىعشر.التاسعالقرنحتىبه

ذلكومنذ.نقيةحالةفيوإنتاجهالألومنيوملفصلطرقا

.الألومنيوملإنتاجالطرقهذهاستخدامتمالحين

الألومنيومسبائكصفات

صناعةفيالألومنيوممنفقطقليلةكمياتتستخدم

ولوازموالمجوهراتالكهربائيةالموصلاتمثلالموادبعض

.والسياراتالمعداتزخرفة

تحتويسبائكصورةفيالألومنيوممعظمإنتاجويتم

وأكثر.الأخرىالعناصرمنأكثرأوواحدمن%أ5على

النحاسهىالألومنيومسبائكلتكوينالمستخدمةالعناصر

ويزيد.والزنكوالقصديروالسليكونوالمنجنيزوالمغنسيوم

كما.وقوتهالأو!يومصلابةمنوالمغنصيومالنحاس

.كلحامالألومنيومامشخداأسهولةعلىالمغنسيوميساعد

ويوفرللتآكلالالومنيوممقاومةعلىالمنجنيزويساعد

الألومنيومانصمهاردرجةالسليكونويخفض.القوةله

قوالب.فيصبهأوسكهالسهلمنويجعل

بالاتالألومنيومتشكيلسهولةمنالقصديريزيد

فيعطي--بالمغنسيوممزجهعندخاصة-الزنكأما.التشكيل

منسبائكعملالممكنومن.للألومنيومإضافيةقوة

استض!اماتلهاسبائكلإنتاجأخرىوعناصرالألومنيوم

والكادميوموالبورونالبيزموتالعناصرهذهتشمل.خاصة
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منالعديدفيبالصلبالألومنيوميستبدلولذلك

أجزاءبعضتصنع،المثالسبيلعلى.الاستخدامات

الصملب،منبدلآالألومنيوممنالانوالسياراتالطائرات

أقل.وقوداتستهلكالوزنالخفيفةالمركباتلأننظرا

منعبواتفيتعبئتهاتتمالتيالمنتجاتفإنوكذلك

لأنغيرها،منأقلشحنهاتكاليفتكونالألومنيوم

منأخفوزنهايكونالفلزهذامنالمصنوعةالعبوات

الليثيومفلزويضاف.أخرىفلزاتمنالمضنعةالعبوات

أخفالألومنيومسبائكلجعلالألومنيومإلىالوزنالخفيف

غيرها.منوزنا

فإن،ضعيفالنقىالألومنيومأنمنالرغمعلى.القوة

هذهوتستخدم.الصلبقوةلهاالألومنيومسبائكبعض

وفيالنقلوسياراتالطائراتأجسامصناعةفيالسبائك

الاخرىالمنتجاتبعضوفي،الطرقعلىالأمانحواجز

جزءاالألومنيومسبائكوتفقد.كبيرةقوةإلىتحتا!التى

علىأنهاإلاالعاليةالحرارةدرجاتتأثيرتحتقوتهامن

ضغطتحطقوتهاتزدادالأخرىالفلزاتمنالعديدعكس

سبائكوتستخدمجدا.المنخفضةالحرارةدرجات

السائلالطبيعيالغازمعالجةأجهزةفيبكثرةالألومنيوم

وتخزينه.ونقله،م621-إلىحرارتهدرجةتصلالذي
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فيالموجودةالكهربائيةالكوابلجميعفيتستخدم

الجهد.العاليةالك!بائيةالقوىمحطات

للألومنيومتجارياستخدامأولكان.الحرارةتوصيل

المطبخفآنية.المطبخأوانيصناعةفياستخدامههو

متساوية.وبطريقةبسرعةتسخنالألومنيوممنالمصنعة

الاستخدامشائعةيجعلهاممابسرعةأيضاتبردأنهاكما

تصنئوقوالبالمشروباتعلبمثلالوحداتبعضفي

الثلج.

%08حواليالألومنيوميعكس.والحرارةالضوءعكس

وحداتفىبكثرةويستخدم،عليهالساقطالضوءمن

يت!ا!فالمباني.الحرارةكذأكالألومنيومويعكس.الإضاءة

حرارةمنكبيراجزءاتعكسالألومنيوممنبأسقفتصنيعها

نوعاباردةالمبانيهدهتكونوبالتاليعليها،الساقطةالشمس

للدخولالإطفاءرجاليضطروحينماالحار.الجوفيما

مغطاة،خاصةملاب!يرتدونفإنهمالحريقخلالوالمرور

.الحرارةلعكصالألومنيوممنبطلاء

يجعلهمما،مغنطجسيلافلزالألومنيوم.أخرىصفات

التداخلمنالكهربائيةالأجهزةلحمايةومفيدامهفا

يأآخربفلزالألومنيومارتطامعنينتجفلا.المغنطيسي

الموادمنلالقربأستخدامهيمكنذلكوعلى،شرارة

سامغيرشلزوالألومنيوم.المتفجراتأوللاشتعالالقابلة

منأوعيةفىالحمضيةعيرالأغذيةتغليفيمكنولذا

بمركباتالأغذيةتلوثتجنبيجب.ولكنالألومنيوم

علاقةوجودفيالشكبعضلديهمالعلماءلأن،الألومنيوم

جسمفيالألومنيوموكميةألزهايمرمرضتطوربين

طرقمنطريقةبأيالألومنيومتشكيلويمكن.الإنسان

وأبالمساميرالألومنيومربطيمكنكما،الفلزاتتشكيل

المستخدمةالطرقمنطريقةبأيرلطهأولحامهأوبرشمته

إعادةيمكنالألومنيومفإنوأخيرا.الأخرىالفلزاتمع

.أخرىمرةاستخدامه

الألومنيومردمصا

علىوالتربةوالصخورالمعادنمعظمتحتوي

منخفضةبتكلفةالألومنيومتصنيعيمكنأنهإلا،الألومنيوم

يأعلىالبوكسيتلفظويطق.فقطالبوكسيتخاممن

هيدروكسيدمنكبيرةكمياتعلىيحتويخاممعدن

والماءالألومنيومأكسيدمنمكونمركبوهو،ال!لومنيوم

منالألومنيومويستخرجاول؟)+ه(ال!جميائىورمزه

اسمأيضاعليهيطلقالذيالالومنيومأكسيدمركب

ألومينا.

ألومينا%06إلى03%منيتكونالبوكسيتومعظم

البوكسيتيحتويلذلكوبالإضافةماء.3%0إلى21زم!

ويتوقف.التيتانيوموأكسيدوالسلإصاالحديدأكحسيدعلى

يحويهالذيالحديدأكسيدكميةعلىالبوكمسيتلون

الخامبالمعدنالحديدأكسيدنسبةزادتوكلما،الخامالمعدن

وأأبيضالبوكسيتلونيكونوقد.فيهالدأكناللونزاد

وأأحمرأوأصفرأوقرنفلياأورماديايكونأوالقشدةكلون

نأإلاالصخور،مثلصلبةالبوكسيتأنواعومعظمبنئا.

.الصلصالمثللينايكونبعضها

المناطقفيالبوكسيترواسبأغنىوتوجد

يوجدالتيالدولوأهم.منهاالقريبةوالمناطة!،الاستوائية

والبرازيل.وجامايكاوغينياأسترالياأطبوكسيتمناحمابها

،الأرضسطحقربالبوكسيترواس!معظهمزتوجد

.المكشوفالتعدينبطريقةالمناجممناستخراجهاوسها

التربةسطحكشطوالاتالجرافاتتقومالطريقةهذهوفي

والصخورالتربةتشملالتيالسطحيةالعوائقبإزالة

ذلكوبعد.البوكسيتخامرواسبتغطيالتيوالأشجار

تقومكما،المتفجراتطريقعنالخامالمعدنتفكيكيتم

فوقوتحميلهالبوكسيتبكشطوعملاقةقويةشوك

إلىلنقلهتمهيداالحديديةالسككعرباتأوالنقلعربات
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وغسلهالبوكسيتتكسير!م،التصنيعوحداتوفي

بعضإزالةعمليةتتمثم.العالقةالغريبةوالموادالطينلإزالة

)أضان(،قمائنفيبتسخينهالبوكسيتفيالموجودالماء

إلىوينقلمسحوقإلىالبوكسيتيطحنذلكوبعد

.ألومنيومإلىتحويلهيتمحيثمصابالتنقية

الألومنيومئصنيعيئمكيف

تنقية-ا:الألومنيوملتصنيعأساسيتانخطوتانهناك

الألوميناتنقية2-الألومينا.علىللحصولالبوكسيت

.الألومنيومعلىللحصولبالصهر

فيالمنصهرالألومنيومصبيتمبالصهرالتنقيةوبعد

إلىيلهتحوذلكبعدويتم.أخرىصورفىأوقوالب

كجم72.إلى81.بينماويستخدم.النهائيةالمنتجات

.الألومنيوممنكجم.،هلإنتاجالبوكسيتمن

اإوجودةالألومينافصليتموفيها.البوكسيتتنقية

كسيدوأوالسليكاالحديدأكسيدعنالخامالمعدنفى

لفصلبايرطريقةالألومنيوممنتجوويستخدم.التيتانيوم

كارلالنمساويالعالمالطر!ةهذهاخترعوقدالألومينا.
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مسحوقبخلطبايرطريقةالألومنيوممنتجوويبدأ

)هيدروكسيدالكاويةالصودابمحلولالبوكسيت

صهارلإلىالخلوطبضخخاصةالاتوتقوم(.الصوديوم

تسخينيتمالهاضماتوفي.الهضموحداتتسمىكبيرة

م551؟بينماتتراوححرارةدرجةفىضغطتحتالخليط

ذوبان3والضظةالحراروتسبب.دقيقة03لمدةم25و.

منمحلولوتكوينالصوديومهيدروكسيدفيالألومينا

البوكسيتفىالأخرىالموادتتبقى.الصوديومألومينات

الأحمر.للونهانظراالأحمرالطينتسمىصلبةهيئةعلى

الأحمراالطينومعهالصوديومألوميناتمحلولويمر

مرشحاتعلىتحتويالتيالصهاريجمنمجموعةخلال

استبعاديتمثم،الصلبةالمادةعنالمحلوللفصلالقماشمن

ويرسلالصوديومألوميناتمحلولويبردالأحمر،الطين

تضافوهناك.المرسباتتسمىأخرىصهاريجإلى

ألوميناتمحلولإلىالألومنيومهيدروكسيدمنبلورات

هذهوتسبب.أياملعدة)تقليبه(رجهيتمالذيالصوديوم

المحلولفيالموجودةالألوميغامعظمترسيبالمرحلة

.البلوراتلممطحعلىوتجمعها

لفصلالمحلولترشيحيتمالألوميناترسيبوبعد

شوائبأيلإزالةالبلوراتوتغسل.المحلولعنالبلورات

.م15!002-001،1حرارةدرجةإلىتسخنثم،عالقة

الألومنيومهيدروكسيدمنالماءطردعلىالحرارةوتعمل

الألومينا.مسحوقمندقيقةبيضاءبلوراتوتترك
633ممنيولولأا

والأكسجين.الألومنيوممنالألوميناتتركب

تنقيةالمصنعونيعيد،المحلولمنالألومنيومولا!شرجاع

وهيدروكسيدالبوكسيتمنجديدةكميةبإضافةألمحلول

أكسيد)الجيرمنصغيرةكمياتتضافوقد.الصوديوم

(.المائيةغيرالصوديوم)كربوناتالصوداورماد(الكالسيوم

فيالموجودالألومنيومفصلفيهيتمالألومينا.صهر

الصهرعمليةوتتمالأكمس!ن.عنالألومينامسحوق

الطريقةهذهالمشنبطليقد.هيرولت-هالطريقةباستخدام

العالمانوهذان.بمفردهالعلماء،كلمناثنان1886،سنة

..لبولوالفرنسيهالمارتنتشارلزالامريكيالعالمهما

هيرولت..ت

هيرولت-هالطريقةاستخدأمالألومنيوممنتجوويبدأ

منأساسايتركبكيميائىمغطسفىالألومينابإذابة

أيفطيوجد(.والألومنيومالصوديوم)فلوريدالكريوليت

فلوريدمنصغيرةكمياتالكيميائيالمغطسهذافي

المغطسىهذاويوضع.الكالسيوموفلوريدألالومنيوم

ويسخنالصلبمنمستطجلكبيرحوضفىالكيميائى

خلاياهذهالصلبأحواضوتسمى.م059درجةحتى

.بالكربونالداخلمنمبطنةوهيأحواضا،أو

الكهربائيبالتحليلالاختزالتسمىتاليةمرحلةوفي

ترسلثمحوضكلداخلالكربونمنأكثرأولوحيعلق

البطارية.منالكيميائيالمغطصرخلالكهربائيةشحنات

للحوضالمبطنالكربونإلىالكهربائيالتيارويسري

الكربونألواحوتعمل.الكهربائيةالدائرةمكملاالصلب

الكهربائية-الدائرةمنالموجبالقطبأو-الأنودعمل

وأالكاثودعملللحوضالكربونىالغلافيعملبينما

الخليةفيالكهربائىالتيارمروروخلال.السالبالقطب

فيالأكسجينعنصرويتحدمكوناتها.إلىالألوميناتتحلل

أكسيدثانيغازويعصالأنودفيالكربونمعالألومينا

الخلية.قاعفيالكاثودعلىالألومنيومويتجمع.الكربون

يصلقدالخلايامنعددالألومنيوممصنعفىيوجد

فيببعضبعضهامتصلةكهربائىتحليلخلية002إلى

ويستمر.الكهربائيةالخلاياخطيسمىطويلىصف

.مستمرةبصفةالخلايافىألومنيومإلىالالوميناأختزال

التيارويعمل،بانتظامالخلاياإلىالألوميناوتضاف

الخليةداخلالكيميائيالمغطساحتفاظعلىالكهربائي

الكبيرةالكهربائيةللخليةويمكن.المناسبةالحرارةبدرجة

يوميا.الألومنيوممنمترياطنا81.حوالىتنتجأنجدا

الألومنيومسحبيتمالمنصهر.الألومنيومصب

وتفرغتقريبااليومفيواحدةمرةالخلايا!خطمنالسائل

61.منبوتقةكل.تحملبوتقاتتسىخاصةأوعيةفي

معظمصبويتم.الألومنيوممنمتريطن.63إلى
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الألومنيومصناعةتتمكيف

ممحلولحلطهتمطحهضالوكسيت

المحلوصتسحير-.الكاويةالصودا

يسمىتمصهر!يصسطتحت

والمسضالحرارةوتساعد،الهاضم

علىالوكسيتفيالموجودةا!لألوميما

م!صلةالحاويةالصودافيالدولار

تبعى.الصوديومألوميماتمىمحلولأ

كيالموحودةالأحرىالمركعات

الأحصر،الطيرتسىوالتيالبوكسيت

دصلهاسيتمدائمةعيرصلحةمواد

لالترشيح.الصوديومألوميات

محلولسعليهاالحصوليتمالألوميا

يسمىصهريحر!ىاصوديوماألوميات

ىد"تقليمه"المحلولمرحتحم.المرسب

صللوراتإصالةلعدالمرص

!م"حسيماتالأاسم!يومهيدروكسيد

التقلبلمجسص،لماء".مرتحطةالألوميا

علىالمحلول!يالموحودةالألومياتجميع

شم.الالوميومهيدروكسيدللورات

اقيالملوراتلمصلترشئالمحلول

الحرارةتطرد"أ!رار"قمائ!ليتسص

ميوماسالأاهيدروكسيد!ىلوحوداالماء

لاعماسأليصمسحوقائاركة

لألوميا.ا

يسمىمرك!م!كميرةكمياتعلىيحتويالديالحامالمعددوهو،البوححسيتم!الألوميوميحضر
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لاء+*سء!!كا.ء،كأ،3،كأءءصءبرلأث!ث!!ئرسبملا،

.ك!ولكم،*يه2صكركأىكا!؟دء4ى-لاد!لمعلمءكا-

!يمبمبر!قكا"هـ!كؤبزكا!مم!ةننج!!،ءبر؟ك!!!ت!ء/

-3لر،ك!مص!!يرعخالا-

سيهسصمهاء*اووقي3،-،

ألوتنرح

محطمةحلية!ىتصميعهقكمالألوميوم

كىأرد!الألو!يماتدا!لالكرلود.

تحتوي.الحليةديكيميائيمعطص

معلقةال!صدور!ىألواخعلىالحلية

كهر،ئىتيارإرسالويت!الحليةداحل

يقوم.الكربورألواخحلالالحليهداحل

الألومياالتحليلالكهربائىالتيار

قاعكىالسائلالألو!يومويتحمع

السائلالألوصيوءسح!قي.الحلية

إلىي!صلضالوتقةيسمىوعاءإلى

ا!اح.أأوصاتتسمىأشكال

صبا!

محلى!!

مننوعانويوجد.صباتتسمىألواحفيالألومنيوم

كما.المسابكصبات2-.التصنيعصباتأ-:الصبات

الكتل.تسمىأخرىأشكالفيأيضاالألومنيومصبيتم

منتجويستخدمهاالدلفنةصباتأوالتصنيعصبات

الصبةتكونوقد.ورقائقوألواحشرائطلتصنيعالألومنيوم

وقدمتر.،6وسمكمتراأ8،وعرضأمتارتسعةبطول

المنتجينفإنالتصنيعصبةولصنعمتريا.طنا16تزن

وذلك،الصباتهذهإعداداثناءالألومنيومسبائكيصنعون

،الفرنفيالمنصهرالألومنيومإلىأخرىفلزاتبإضافة

إضافةأيضاويمكنمعا.الفلزاتخليطتنقيةيتمحيث

تتضمن.تصنيعهالمعادالألومنيومأوالمستعملالألومنيوم

غازإمرار-الصهرعمليةأيضاتسمىالتي-التنقيةعملية

المنصهرالسائلخلالالأخرىالغازاتبعضأوالنيتروجين

.مضخاتطريقعن

السطح،علىالشوائبطفوإلىالغازاتهذهوتؤدي

بعضوتحدثمنها.والشخلصكشطهايتمحيث

؟:3.؟.:..:،شنج!ت،332-كا37،-:7.-لا،3،ع
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635الألومنيوم

هذهوتؤديالصهر،عمليةأثناءالكيميائيةالتفاعلات

داخلالهيدروجيرغازمنبعضاحتجازإلىالتفاعلات

ا!!صنيعمراحلمنأخرىمرحلةوفىالمنصهر.السائل

بعضأوالكلورغازيضاف،الغازاتإزالةمرحلةتسمى

الهيدرو%!ين.لإزالةالمنصهرالسائلإلىالأخرىالغازات

لمجم،الغازاتوإزالةالصهرعمليةمنالانتهاءوبعد

بطريقةعادة،صباتفىالمنصهرالألومنيومسبائكصب

فيالسبيكةصبوبعدالطريقةهذهوفيالمباشر.التبريد

الماءويحملالبارد.الماءمنلتيارالقالبيتعرض،القالب

وتقويتها.السبيكةتبريدسرعةعلىالبارد

وأالسبائكعباتأيضاوتسمى.المسابكصبات

وفى.كجم23إلى81.منوتزنالصهرإعادةصبات

البوتقةمنالمنصصالألومنيومصبيتمالأحوالمعظم

ويتصلبليبرديتركحيث،التشكيلقوالبإليمباشرة

مباشرةالمسابكصباتالألومنيوممنتجوويبيعتدريجيا.

صهريعادالمسابكهذهوفي.المسابكتسمىمصانعإلى

تصنيعهالمعادوالألومنيومالمستعملالألومنيوممعالصبات

وتتم.الغازاتوإزالةوالصهرالسبكعملياتتجرىكما

أجزاءشكلعلىالألومنيومسبائكتشكيلإعادة

.الأخرىوالمنتجاتالسياراتفيالعمليللاستخدام

فيأومستطيلةأشمكالفيتصئإماالألومنيومكتل

بهاتصنعالتيبالطريقةتصنيعهاويتم.رفيعةأعمدةشكل

الشكلمستطيلةكتلويصئمنها.التصنيعصبات

القضبانوتشبه.متعددةأخرىآلاتوأجزاءوقضسبان

لهذهيمكن،كماالشكلحيثمنالصغيرةالمستطجلةالكتل

وتشبه،الأضلاعثمانيةأوسداسيةتكونأنأيضاالقضبان

تحويلشمكما.الصغيرةالكتلأعمدةشكلالقضبان

المنتجاتمنوعددوأسلاكأنابيبإلىوالأعمدةالقضبان

.لأخرىا

وصقلهالألومنيومتشكيلكيفية

منطريقةبأيالألومنيوموكتلصباتتشكيليمكن

:العملياتهذهوتشمل.الفلزاتتشكيلطرق

السح!.-4.الكبس3-.الصب-2.الدلفنة-أ

الآلي.التشكيل-6.-الوق5

بعدةصقلهيمكن،الالومنيومتشكيلمنالانتهاءوبعد

صقل.وحدات

المسابكصباتسمكخفضالددفنةتشملالدلفنة.

تسخينويتمالثقيلةالمدلفناتمنأزواجبينبكبسها

إلى5.2بينماشمكهايصبححتىدلفنتهاثمالصبات

لتكويندلفنتهإعادةيتمالألومنيومتبريدوبعد.سم.67

ألواحسمكيبلغحيث،رقائقأوشرائطأوألواح

فىالألواحهذهوتستخدمأكثر،أوم4.6الألومنيوم

والسفنالحديديةالسككعرباتمثلأشياءصناعة

التخزين.وصهاريج

.،51بينماشراوحفسمكهاالألومنيومشرائطأما

الطقةلصناعةالشرائطهذهوتستخدم.ملم.46و

مثلأخرىأشياءصناعةوفيالطائراتمنالخارجية

الطبخ.وأوانيالنوافذمظلات

خاصةالمنازلفيعديدةاستخداماتالشرائطولهذه

الدلفنةاممتخدامأيضاويمكن.الأغذيةوتغليفطبخفي

.أعمدةأوقضبانشكلعلىالألومنيومكتللتشكيل

سبائكصهرفيهاشمالتيالعمليةوهو.الصب

ويتم.المطلوببالشكلقوالبفيصبهابعدالألومنيوم

وتستخدم.الألومنيوميتصلبانبعدالتشكيلقوالبإزالة

قاعمثلخاصةأدواتمنأجزاءلتصنيعالصبطريقة

الصبانظر:.الجاروفأياديأوالكهربائيةالمكاوي

.والمصبوبات

المسخنةالكتلةدفعفيهايتمالتيالعمليةوهوالبهس.

قطلبتسمىأداةفىفتحةخلالمنالألومنيوممن

يدفع،الأسطوانةطرفيأحدفيمكبسويوجد.التشكيل

منالاضالطرففىالقالبفتحةخلالالمسخنةالكتلة

فتحاتشكلبنفسالخارجالألومنيومويكون.الأسطوانة

القالب.

والمواسيرالأعمدةلإنتاج،الكبسطريقةوتستخدم

الإطاراتوكذلكالسياراتفيالزخرفةووحدات

الكبس.انو:.والأبوابللنوافذالخارجية

أسلاكلإنتاجالمستخدمةالعمليةوهو.السحب

منعمودافإنالأسلاكولتصنيع.وموامسيرهالألومنيوم

المثقوبةالقوالبمنسلسلةخلالسحبهيتمالألومنيوم

يصلعندماسلكاالعمودويصبحالصغر.فيالمتدرجة

تصنيعهافيتمالمواسيراما.ملم.59منأقلإلىقطره

يمتدحيثواحد،قالبخلالالألومنيومعمودبسحب

العدةممسكيسمىالصلبمنعمودالقالبمركزخلال

.ماسورةإلىوتحويلهالداخلمنالعمودبتفريغويقوم

لتحويلتستخدإفإنها،العميقالسحبطريقةأما

لزرعأصصأوبراميلأوللمشروباتعلبإلىالألومنيوم

ألواحبضغطمكبسيقومالطريقةهذهوفي.النبات

فتشكلهافجوةخلالمنالألومنيومشرأئطأوالألومنيوم

.المطلوببالشكل

صباتتسخينفيهايتمالتيالعمليةوهو.الطرق

إليلتحويلهاكبسهاأوطرقهاثم،الألواحأوالألومنيوم

خاصةمكاب!رأوخاصةمطارقوتقوم.المرغوبالشكل

الهبوطأجهزةفيالمستخدمةالقوةالشديدةالأجزاءلمانتاج
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.عديدةأخرىووحداتوالعددوالعرباتالطائراتفي

.المعادنطرقانظر:

منبالعديدالألومنيومتش!جليمكن.الآليالتنتمكيل

والمنشاروالمسنأطثقاباتشملالتيالتشكيلالات

أعمدةرقضبانبتش!جلالالاتهذهوتقوم.والمقص

منأعديدواقلاووظومساميربرشاممساميرإلىالألومنيوم

امشخدامأيضايم!ش.كماالأخرىالصغيرةالأشياء

تملمنتجاتالنهائيةاللمساتلإضافة،الاليالتشكيل

والطردتى.الصبطريقعنسابقاإعدادها

ألومنيومإنتاجطريقهاعنويتم.أخرىتشكيلطرق

الألومميوميكونوفيها.والعجائنالمساحيقمثلصورفي

ويستخدم.الألومنيوممنجداناعمةحبيباتصورةفي

والأحبار.المتفجراتمثلمنتجاتفيالألومنيوممسحوق

فىالألومنيوماستخداميتمففيهاالأأ!منيوماعجائنأما

.للسياراتالنهائيالفلزيالدهان

أحهزةالإنتاخكذلكااللألومنيومامسحوتويستخدم

تش!صيلعمليةطريقعنأخرىصغيرةوأجزاءالحركةنقل

الويقةهذهفيويتم.المساحيقتعدينتسمىخاصة

تسخينهثمالمطلوبالشكلإلىالألومنيوممسحوقكبس

لفلزابمساحيقإضافةويمكنمعا.الجسيماتلربط

يتمذلكبعد.الألومنيومممسحوقوخلطههاأخرى

أخرىطريقةأيأوالطرقبامشخدامالنهائيالنابختشحيل

المساحيق.تعدينانظر:.التشكيلطرقمن

أطبيعيابمظهرهالألومسيوميتميز.الألومنيومصقل

أصقمااعملياتبعض!تستخدمماوعادة،الجذاب

أضآكل.واأصلصدأالأأ!منيوممقاومةلزيادةأوالزينةلأغراض

-أ:هيالطرقوهذه،الألومنيوملصقلطرقأرلغوتوجد

الطريقة3-.الكيميائيةالطريقة2-.الميكانيكيةالطريقة

التطجيقية.الويقة-4.الإلكتروكيميائية

الإظهارمثلعملياتيشملالميكانيكيالصقل

ألواحفىبروزاتصناعةيتمالإظهارعمليةوفي.والتلميع

وفقحفرعليهاأسطواناتبينإمرارهاطريقعنالألومنيوم

يتمالدوارةبالبراميلالتلميععمليةوفي.المطلوبالتصميم

مادةعليهابراميلطريقعنالألومنيومتلمئوحدات

ترددية.بحركةتتحركأوتدور(خشنة)أوحاكة

أوقاعديةحمضيةحفاراتيشملالكيميائيالصقل

وتستخدم.الألومنيومعنمعينةرسوماتأوشمكلاتزيل

!سعلىمنالبقعلإزالةالحمضيةالحفاراتأيضا

والحفارات.أخرىصقللعملياتلإعدادهالألومنيوم

المفضل.النهائيالشكلالألومنيوملإعطاءتستخدمالقلوية

والطلاءبالأنودةالمعالجةيشملالإلكتروكيميائيالصقل

لطبقةالطيمالسمكيزيدبالأنودةوالطلاء.الكهربائي

والخدشللتآكلالمقاومةيزيدوبالتالي،الألومنيومأكسيد

تلوينهأوالألومنيومصبغسهولةمنيزيدأنهكما.والبلى

تغطيةيشمل،الكهربائيفالطلاء.مختلفةعديدةبألوان

الأخرىبالفلزاتالتغطيةهذهوتؤديآحر،بفلزالألومنيوم

الكهربائيوالتوصيلللتآكلالأأ!منيوبممقاومةزيادةإلى

انظر:.للألومنيومالمهمةالاخرىأصفاتامنذأ!وغير

بالكهرباء.الطلاءبمالأنودة

المينامثلخاصةبموادالتغطجةيشملالتطبيقيالصقل

هذهإضافةويمكن.البلاستيكأووالدهاناتوالورنيش

.أخرىطريقةبأيأوالرشقأوالغمرطريقعنالمواد

الألومنيومصناعة

.الألومنيومبإنتاجالعالمفيدولة04منأكثرتقوم

خطواتكلبتنفيذيقومفقطالدولهذهللثول!ش

الخاموتنقيةالبوكسيتتعدينوهيالأأ!منيومصناعة

وجامايكاغينيامثلالبلادبعضتقومالأأ!مينا.اوصهر

تنتجلاولكنها،وتصديرهأجو!سسيتاوتنقيةبتعدين

وألمانيااليابانذلكفيبماالأخرىالبلادوبعض.الألومنيوم

وصهرالخامتنقيةبعمليةتقومثمالبوكسيتتستورد

تستوردانفإنهماوالنرويجطاجكستانأما.الألومينا

بجميعتقومالتيالبلادأما.البوكسيتوليسالألومينا

وفرنساوالبرازيلأستراليافتشملالألومنيوماصناعةخطوات

الرائدةالبلدانبينومن.وسوريخاموروسياوالهندواليونان

اللذانفقطفهماوروممياأ!شرالياالألومنيومصناعةفي

البوكسيتخاممناحتياجاتهمامنكبيراجزءاينتجان

فييوجدالأوسطالشرقمنطقةوفي.أطصناعةاللازم

جنوبيفىحمادي!منطقةفيالأأ!منيوممجمعمصر

ثم،الغربيةالمناطقمنالألومنيومتعدينيتمحيثمصر،

لخامالمنتجةالبلدانمنعددقاموقد.وتشكيلهتصنيعه

البوكسيترابطةوتأسيسمعابالارتباطالبوكسيت

العالمية.

تاريخيةنبذة

)ولء*اولاول(ألومنكلمةمنألومنيومكلمةجاءت

التيشبلكلمةاللاتينيالمقابلهىألومنوكلمة.اللاتينية

الطبيعةفيموجودةمركباتمنمجموعةعلىتطلق

يستخدمونهاالقدماءوكان.الألومنيومفلزعلىوتحتوي

عامنحوحيانبنجابراممتخدمفقد،الأقمشةلصباغة

الأقمشة،فىالأصباغتثبيتفيالشبم008أهـ،85

وهذه،البللمنالثيابتمنعالتيالموادلعضحضركما

العضويةالأحماضمنالمشتقةالألومنيومأملاحهيالمواد

العربعندالعلومانظر:.الهيدروكربونيةالاجزاءذات

.)الكيمياء(والمسلمين
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جوهانالبروصميالكيميائىتمكنأم746عاموفى

العلماءوكان.الشبمنالألومينافصلمنبوتهينريتعث!

كيميائيمركبالألوميناأنيعتقدونالوقتهذافي

العالمسمى.معروفغيرآخروفلزالأكسجينمنيتكون

ثمإلوميومباسمالفلزهذاديفىهمفريالسيرالبريطاني

ديفيقامام908عاموفي.ألومنيومإلىذلكبعدغيره

الصهرطريقعنوالحديدالألومنيوممنسبيكةبتكوين

.والكربونمإلحديدللألوميناالكهربائي

الكيميائيأنتجأم825عامفي.الألومنيومإنتاجبداية

لأولالألومنيومأورستدكريستيانهانزالدنماركيوالفيزيائي

قامثمالألومينامنالألومنيومكلوريدأورستدحضر.مرة

والزئبقالبوتاسيوممنسبيكةمعالألومنيومكلوريدبتسخين

السبيكة.فىالنقىغيرالألومنيوممنكتلةوتكونت

فريدريكالألمانيالكيميائيأنتجأم827عاموفى

كلوريدبتسخينرماديمسحوقصورةفيالألومنيومفولر

.البوتامميوممعالألومنيوم

مانوعاكبيرةجسيماتأنئفولرام845عاموفي

خفيفالألومنيومأناكتشفوزنها،كماويمكنالمعدنمن

خواصمنالعديديشرحعالمأولفولروكان.الوزن

.اللأخرىالألومنيوم

أتيانهنريالفرنسيالكيميائيطور1854عامفي

الصوديوماستخدمحيثفولر.طريقةديفيلكلير-سانت

أنتجتوقد.الألومنيومكلوريدلتحليلالبوتاسيومعنبدلأ

قامتكما،الألومنيوممنكبيرةكمياتالطريقةهذه

طريقةعلىاعتماداتجارياالألومنيومبإنتاجفرنسافىمصانع

السنواتخلالكثيراالألومنيومسعر.وانخفضديفيل

انتشارهعاقممامرتفعاظلذلكمعأنهإلا،التاليةالقليلة

كبير.مستوىعلى

الألومنيومإنتاجفيالرائدةالدول

العامفىبالطنالألومنيومإنتاج

المتحدةالولايات

...............لأمريكيةا

متريطن00.040.4"

..........روسيا

متريطن00.00277"

".......كندا

متريطن1)000.059

ا....أ!شراليا

متريطن1)000/022

"....البرازيل

متريطن00.21،"..

مأ299لعامالأرقام

الأمري!جةالمتحدةارلاياتلل!عاددالأمريكيالمكتالمصدر

بعدكثيراالألومنيومإنتاجزاد.الألومنيومصناعةتطور

عشر.التاسعالقرنمنالثمانينياتخلالمهميناكتشافين

وطريقةهيروليت-هالطريقةفيالاكتشافانهذانوتمثل

منهالمارتنتشارلزالعالمانطورأم886عامففيباير.

طريقةفرنسامنهيرووبولالأمريكيةالمتحدةالولايات

بماعلمعلىأحدهمايكنولم.الألومنيوملصناعةرخيصة

انفرادعلىبحثمنهماكلافإنذلكومعالاخر،لعمله

منالألومنيوموفصلالكرايوليتفيالألوميناإذابةفي

وحاليا.الكهربائيبالتحليلالاختزالبطريقةالخليط

المنئالألومنيومجميعإنتاجفيهيرو-هالطريقةتستخدم

تقريبا.العالممستوىعلى

فىساهمفقدبايرجوزيفكارلالنمساويالعالمأما

سجلحينماأخرىمرةالألومنيومإنتاجتكاليفخفض

للحصولرخيصةلطريقةأم888عاماختراعبراءةباسمه

الألومنيومصناعةزالتوما،البوكسيتمنالألوميناعلى

الألومينا.لإنتاجبايرطريقةتستخدم

الحربخلالكثيراالألومنيوممنالعالمإنتاجزاد

الدولزيادةجراءمنأم(819-أ19)4الأولىالعالمية

المسلحة.قوأتهااحتياجاتلتغطيةلإنتاجهاالمتحاربة

سبائكتطويرساهمالعشرينالقرنمنالعشرينياتوخلال

إلىالألومنيومتحويلطرقوتطويرالجديدةالألومنيوم

.كبيرةبدرجةالألومنيومإنتاجزيادةفى،مفيدةمنتجات

فترةخلالتقريباالنصفإلىالعالميالألوصنيومإنتاجوهبط

ولكن.العشرينالقرنمنالثلاثينياتفيالعالمىالكساد

أحدثام(459-1)939الثانيةالعالميةالحرباندلاع

.الألومنيومإنتاجفيكبيرةزيادة

الألومنيومصناعةتطورتالثانيةالعالميةالحربوبعد

فقد.ومألوفةشائعةأصبحتالتيالمنتجاتمنالعديدوظهر

فيالمستخدمةالألومنيوملرقائقناجحإنتاجأولظهر

القرنمنالأربعينياتفيأيضاوبدأ.ام479عامالتغليف

صناعةفيالأصفرالنحاسمحلالألومنيومإحلالالعشرين

الالومنيومأسلاكإنتاجوبدأ.المصابئالكهربائيةقواعد

عامالكهربائيةالقوىمحطاتفيالمستخدمةالقوةالفائقة

العلبأصبحتالعشرينالقرنمنالستينياتوفي.أم579

فإناليومأما.الاستخدامشائعةالألومنيوممنالمصنوعة

كما.الألومنيوممنوغطاءقاعلهاالمشروباتعلبمعظم

.الألومنيوممنكاملبشكلتصنيعهايتمالعلببعضأن

زيادةللألومنيومالاحتياجزاد.الحديثهةالتطورات

جديدةاستخداماتإيجادفىالمستمرالتطورمعمطردة

الفلز.لهذا

بالتحليلالاختزالبطريقةالألومنيومإنتاجويحتاج

فىوللمساعدةالكهرباء.منهائلةكمياتإلىالكهربائي



مينالولأا863

أالبماعادةكبيراجهدايبذلونالألومنيومصناعفإن،الطاقةتوفير

منذلكوغير،الألومنيوممنالمصنوعةتصنئالعلب

لإنتاجالمستعملةالموادهذهصهروإعادة.المستعملالألومنيوم

لإنتاجاللازمةالطاقةمن%5منأقليستهلكجديدألومنيوم

اسعتخدامإعادةأنحما.البوكسيتخاممنالألومميوم

البوكسيت.خاممنامشحراجهمنأوفرالأأ!منيوم

لفترةيكفيماالبوكسيتخاممنالعالمفيويوجد

لم75حوافيويوجد.عام003إلى002عنلاتقل

أجو!صسيتارابمةتتبعاكتيالدولفيالخامالمعدنمن

ممأضسعينياتاأوا،حتىتضمكانتالتيالعالمية

وجمهوريةأ!شراليا:هيدوأ!ة11العشرينالقرن

وإندونيسياوهاييتيوغياناوغينياوغاناالدومينيكان

ويوغوسلافيا.وسورينامو!ميراليونوجامايكا

ريادةبغرضأم174عاماضابطةهذهتكونتوقد

البوكسيت.مساجمعائداتمنالأعضاح!الدولدخل

حماتصدرهأسدياالخامالمعدنسعرالرابطةدولوحددت

بلادهامنالمستخرجالبوكسيتعلىالضمرائبزادت

الأجنبية.المؤسساتبوساطة

البوكسيترالصهآاتخذتهاأضىاللإجراءاتونظرا

غيرطرثتطويرع!يعملونالأأ!منيومصناعفإنالعالمية

وتشمل.أخرىموادمنالأأ!ميناعلىللحصولمكلفة

مثلخاموموادالصلصالمنأنواعاالأخرىالموادهذه

النفل!ت،وممينيتوالداوسعونيتوالأنورثوسيتالألونيت

وسينيتالألونيتامشخدموقد.الفحممناجمومخلفات

تجاريا.الألوميناالإنتاجالنفلين

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

الصهورالمتبححرالألوميا

اطعاددطرقالدورأليوم!!الأنودة

اممكللاءلاالطلاءهمفرياكسير،ديفيكريستيانهانزأورستد،

علم،تالملىالسبي!!ةاكسيتاجوا

لريدريكلوأس،والمصمولاتالصصالعهرلائىاضحليلا

المساحية!ا!رجا!يتاا!كحهرااضبيطا

لموضوعامرعنا

الألومنيومسبائكصفات-أ

الحرارةتوصيلهـ-الوزدحفة

ةلحرارواالصوء!ع!والتوة!

أحرىصفاتراصدأامقاومه!

ئيال!رلااليارتوصبط-د

لألومنيومادرمصا-2

الألومنيومتصنيعيتمكيف-3

البوكسيتتمقية

الألومياصهر-ب

المسصوالأا!منيوماص!جى

الألومنيوموعقلتشكيلكيفية-4

لطرقاهـ-الحممةاررا-أ

الآليالتشكيلوا!صا!

أخرىتشكيلطرق-زاحصاخ

الألومميومصقلحاصعمحصا

الألومنيومصناعة-5

تاريخيةنبذة-6

أشلة

الألوميوم؟تصسيعليبايرطريقةوماححيرو؟-أ!ححاحيريقة!ا

الكهربائيةالقوةكوا،لصماعةالألوميوماأ!لاككستحدءمادا-2

الحهد؟أجةعا

العالمية؟صسيتاحوارالصةتت!صدس-3

الألومنيومم!ممبائكبتكويندائماالأا!!ميوماص!اعيقوملادا4

؟الاخرىالملزاتمع

الألوميوم؟م!كجم.،هلإشاجا!ا،زمةاا!وكسيتاكميةما

دة؟بالأ!الألوميومامعالحةمنالعرصما6

التآكل؟الألومميوماميقار!جص7

مركب،الألومنيومأكسيدأيضاعليهاويطلقالأ!ميئا

اول.!02الكيميائيةصيغتهوالأكسجينالأأ!منيوممنمؤلمص

يسمىمعدنشكلفيالطهبيعةفيالأأصمينااتوجد

خامفي،أخرىموادمعأيضاوتوجد.الكورندم
يصنعالتيللألومينارئيسيامصدرايعدأتياأجوحصسيتا

الأأ!منيوم.المنتجونمسها

كمادةواسعااستخداماالمنقاةالألوميناتستخدم

الألوميناوتقاوم.التلميعأوللطحنتستخدم،كاشطة

للكهرباء،رديءموصلوهى.العاليةالحرارةدرجات

العوازلوفيالأفرانتبطينفيتستخدمفهيولهذا

يسمىأبيضصلصايأالمنتجونيستخدم.الكهربائية

فىوالماء،والسليكاالألومينامن!بيتروهوالكاولين،

الكاولينويستخدم.الصينيالخزفأوانيصناعة

.أخرىومنتجاتوالورقالدهانإنتاجفيأيضا

الأشكالولهذه.متعددةل!وريةأشكالفيالالوميناتوجد

ذراتانتظامفيتحتلفولكسهانفسها،الكيميائيةالصيغة

منالمتنوعةالأشكالهذهتغييرويم!ش.والأكسجينالألومنيوم

معينة.حرارةلدرجةتسخينهاطريقعنآخرإلىشك!!

.لألومنيوما:أيضانظرا

ظدرا!ول!نالمعبودبإيتصفمعنىالألوهية

إلهاالربهذاكانيعبدهربللإنسانكانفإذاومسيوا،

ومعنىوجل.عزاللههوالإسلامفيالمعبودوالإلهله،

الاخرواليومورسلهوكتبهوملائ!ضهبهالإيمانعبادته

شريعةوأن،وشرهخيرهوالقدروالحسابوالحشروالبعث

الشرائالسماوية.خاتمةهيعئهمم!محمد



936هيةلولأا

جازمااعتقاداالإنسانيعتقدأنهوباللهالإيمانومعنى

وخالقه،ومالكهشيء،كلرباللهبأنشكيخالطهلا

كلعنومنزه،الكمالبصفاتمتصفعزوجلاللهوأن

وحجوصيامصلاةمن،وحدهبالعبادةيفردهوأننقص،

بخضوعذلكوكلورجاء،وخوفودعاءوزكاة

.وخشوع

الإيمانمقتضيات

وحدهاللهبأنالجازمالاعتقادوهو.الربوبيةتوحيد

والمميت،المحييوأنهشيء،لكلوالمالكشيء،كلخالق

يرزقالذيوهوء،ش!كلعلىوالقادروالضار،والنافع

والأمرالخلقلهألا):تعالىقال،كلهالأمروله،مخلوقاته

.45؟الأعراف!العالمينرباللهلبارك

وحدهاللهبأنالجازمايلاعتقادوهو.الألوهيةتوحيد

وألصنمابالعبادةتوجهفمن.سواهدونللعبادةالمستحق

منالنوعوهذا.تعالىباللهكفرفقدذلكنحوأوبشر

،والسلامالصلاةعليهمرسلهبهاللهبعثالذيهوالتوحيد

اللهاعبدواأنرسولاأمةكلفيبعثناولقد):تعالىقال

.36:النحل!الطاخحوتواجلنبوا

فياللهشريعةتحكيمالتوحيدمنالنوعهذاوسطلب

والأحوالوالأخلاقوالاقتصادالسيامعةفي،الإنسانحياة

والجماعة.الفردمستوىعلىوذلك،إلخ...الشخصية

بعدماعتقادا،اللهشريعةلغيرفالتحاكمهذاوعلى

لشراؤإلبشروإعلاءبها،واستهانةتحكيمها،وجوب

لاوربكفا*):سبحانهلقولهتعالىباللهكفرايعدعليها،

أنفسهمفييجدوالاثمبينهمشجرفيمايحكموكحتىيؤمنون

:وقال.6ءالسماء:تسليما!وش!لمواقضيتمماحرجا

لقومحكمااللهمنأحسنومنيبغونالجاهليةأفحكم)

الله،محبةالتوحيد:هذالوازمومن.ه.:المائدة"!يوقنون

لاأنهمعتقدامنه،والخوفشيء،كلمحبةعلىوتقديمها

الدعاءفىاللهإفرادووجوب،بمشيئتهإلاشيءيضر

اللهوإفرادهو،إلاعليهيقدرلافيماوالرجاء،والتوكل

...وحجوصيامصلاةمنالبدنيةالعباداتأنواعبجميع

منشيئافعلفمن.إلخ..واستغفار.نذرمنوالقولية،إلخ

صلاتيإنقل):تعالىقال،أشركفقد،اللهلغيرذلك

وبذلكلهشريكلاالعالمينربللهومماتيومحيايونسكي

.621:الأنعام!المسلمينأولوأناامرت

بأنالجازمالاعتقادوهو.والصفاتالأسماءتوحيد

جميععنومنزه،الكمالصفاتبجميعمتصفالله

،الكائناتجميععنبهذامتفردوأنه،النقصصفات

الأسماءبجميعالإيمانالتوحيد:منالنوعهذاويتطلب

نبيهلهأثبتهاأو،القرآنفىلنفسهاللهأثبتهاالتيوالصفات

كلوعن،الخلقمشابهةعناللهمنز!نعدط،محمد

منوالسنةالكتابفيماوردعلىالزيادةوعدمنقص،

لذاتهاللهأرادهاكمابهاال!يمانمعوالصفاتايلأممماء

السميعوهوشيءكمثلهليس):تعالىقال.القدسية

الحسنىالأسماءولله):وقال.أأ:الشورىالبصير!

تسعةلله)إنظ!!:ويقول.018:الأعرافبها!فادعوه

الجنة،دخلأحصاهامنواحدا،إلامائةاسما،وتسعين

ومسدم.المحاريأخرجهالوتر(يحبوترإنه

اللهوحدانيهعلىالأدلة

تنبنيالذيوالأساسالأصلهوتعالىباللهالإيمان

والكتببالملائكةالإيمانمن،الأخرىالإيمانأركانعليه

اهتمفقدلذاوالقدر.الاخرواليوم،والرسلالسماوية

وحدانيته.علىالكثيرةالأدلةاللهونصبكثيرا،بهالقرآن

البشرية،النفسفىمركوزة،فطريةمسألةباللهفالإيمان

ينظم،الكونلهذاخالقبوجوديحسمناواحدفكل

للعبادةمستحقفهو،ثمومن،فيهيجريماويدبر،أموره

علىدولدمولود)كلكل!تد:الرسوليقول،سواهدون

كمثل،يمجسانهأوينمرانهأويهودانهفأبواه،الفطرة

أبويقولثمجدعاء؟فيهاترىهل،البهيمةتنتجالبهيمة

شئتمإناقرءوا:الحديثراويمماوهو،عنهاللهرضيهريرة

ذلكاللهلخلقتبديللاعليهاالناسفطرالتياللهفطرة

.البخاريأخرجه(القيمالدين

الله،وحدانيةعلىشاهدةوالأنفسالافاقفيوالايات

حتىأنفسهموفيالآفاقفيآياتناسنريهم):تعالىتال

ماذاانظرواقل):وقال53.:فصلت!الحقأنهلهميتبين

يدركالسليموالعقل.101:يونس!والأرضالسمواتفي

:الكونهذافيشيءكلفيألاياتهذه

آيةلهفىءكلوفى

الواحدأنهعلىتدل

الأمور،تدبيرفيللهشريكمنالكونهذافىوليس

اللهتحدىفقدلذا،ذلكعلىيقدرواأنمنأهونفالخلق

فقال،اللهدونمنيعبدونهاالتىوالهتهمالمشركينتعالى

يخلقون!وهمشيئايخلقلاماأيشركون):تعالى

لهفاستمعوامنلضربالناسأيهايا):وقال.أ!أ:الأعراف

لهاجتمعواولوذبابايخلقوالناللهدونمنتدعونالذينإن

الطالبضعفمنهيستنقذوهلاشيئاالذبابيسلبهمهـان

عزيز!لقوياللهإنقدرهحقاللهقدرواما-"نروالمطلوب

.7374،؟الحج

الإنسانحياةفىالإيمانأثر

فإن،الإنسانحياةفىعديدةإيجابيةآتارباللهللإيمان

علىذلكاثارانعكعستالإيمانبنوراستنارإذاالقلب



!لي064

تعالى:قال،قلبهجوانبتملأالطمأنينيةفترى،الإنسان

.82أكأعد.االفلوب!تطمئناللهبذكرألا)

لاالذياللهمنالنصرالؤمنيستمدالإيمانهذاومن

.126:عصرادآل!اللهعندمنإلاالنصروما)،لهغالب

مننفسهعلىرقابةللإنسانيجعلالإيمانوهذا

للأمانة،مؤديا،عملهفيمخلصاباللهالمؤمنفترى،داخله

الله.حرمماوصعائروالظل!ا،والغشالكذبعنمنتهيا

أنفسهمعلىفيأمسونأساس،احياةتستقيمالسلوكوبهذا

وأموالهم.وأعراضهم

يذأ!ترقيةاحصبردجشايرإقديماضمنتقعمدينةإلي

أضفةاعلىفنلمداعلىتشرفإنجلترا.فيالمحليالحكم

شرقىشمال!ص!ا42بعدعلىالأوز،النهرالغربية

مكانمنالمرتفعإليحصاتدرائيةبرحرؤيةويمحن.كمبردج

لفنالعديدةللأساليبوفقاالكاتدرائيةهذهبنيتبعيد.

النورمسديبينتتراوحالتيالوسطىالقرونعمارة

.يوالعمود

الذيأنويعتقد.الباقيةالإغريقيةالملاحماأقدمالإلداد؟

ذلككانوربماهومر.القديمالإغريقيالشاعرهونظمها

معيمةأحداثاالإلياذةوتصفالميلاد.قبلالثامنالقرنفي

بلادب!!نشبتأضياطروادةحر!منالأخيرالعامفي

ادةطرهحربشإنرد،للأسصواوطبقا.وطروادةالإغريق

هزيمةم!أخيراالإغرية!تمحنحتىسسواتعشردامت

نشبتالحربتلكأنال!ثارعلماءمعظ!اويعتقد.طروادة

بعضإنإذ.م،قعشرالثالثالقرنمنتصفخلال

خلالحدثتوقائععلىبنيتقدالإلياذةفيالأحداث

التاريخيةالخلفيةعنالمعلوماتمنلمزيد.الفترةتلك

هومر.:انظر،للإلياذة

زوجة،الجميلةهيلينلسببطروادةحربنشبت

أبناءمنوهوبارلحه!،قاموقد.إممبرطةملك،منيلاوس

إلىإممبرطةمنهيل!تباختطاف،طروادةملكبريام

أبطالم!حيشا،منيلاوسشقيق،أجاممنونوقاد.طروادة

إممبرطة.إلىهيلينلإعادةالإغريق

مانحوأحداثهاوتغطيفصلا،42إلىالإلياذةتنقسما

المعسكرفيالأحداثمعظموتقعيوما.54منيقرب

لها.المجاورةألمناطقواطروادةأسواروداخلالإغريقي

أعظم،وأخيلأجاممنونبيننشبنزاعاأنالملحمةوتروي

فيهبماي!صافألابأنهأخيلشعرفقد.الشبانالإغريقالأبطال

الآخر،هوأجاممنونوشعر.للإغريقخدماتهنظيرالكفاية

للجيش.قائدابوصفهالكافيالاحتراملهيحنلاأخيلبأن

الحربواستمرت.ورففالقتاللخيمتهأخيلفانسحب

بقيادةطروادةقواتأمامالإغريقوتراجع.أخيلدون

أصدقاءأقرب،باتروكلسوتوجه.بريامأبناءأحده!ضور،

نأإلا،أخيلدرعيرتديوهوالإغريقالمساعدةأخيل

.بثأرهللأخذللنهوضأخيلدعامما!لمىباتروقتلهيكتور

القصةوتنتهي.طروادةخارجهي!صررأخيلقتلوبعدها

هيكخور.بجسازة

عنحياتعبيراعامآلافثلاثةلمدةالإلياذةظلت

مشاهدإلىوبالإضافة.الحربومأساويةأجمةوالمثاالبطولة

.طروادةداخلالحياةعنتتحدثالإلياذةفإن،المعركة

العاطفيوالوداعوهيلينباريسمعهي!ضورزيارةفتصف

وكان.بموتهتنبأتالتي،أندروماك،وزوجتههي!ضورب!!

الذيالأسرةرجليمثلكانولكنهأعفيفا،جندئاه!!تور

منحياتهفقدبذلكالقياموعند،بلادهعرأطدفاعذعي

أجلها.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

طروادةحربا!صسراأحاكس

ميلاوسلأكبراحا!!أ

هومرلىحامموأ

الطرواديةهيلينأحي!

وهوإسرأئيل،بنيأنبياءأحدالسلامعليهإلياس

إلىصاعدانسبهوينتهيأحسلاماعليههارونذريةص

بحلبكأهلإلىاللهأرسلهوقد،السلامعليهالحلي!إبراهيما

بعدإسرائيلبنىدولةتشتتتإذحمص،مديمةغربي

علىملوكهماختلافبسبب،السلامعليهسليمان

بينانتشرالذيوالضلالالكفروبسبب،السلطهة

عليهإلياسفدعاهمبعلايسمىصسمافعبدوا،صفوفهم

وحدهاللهبعبادةوالتمسكالأصنامعبادةنبذإلىالسلام

ثلاثالمطرعنهماللهفحبسعليهمفدعاله،يستجيبوافلم

بهآمنالذيإليسعسوىيتبعهوأصم.بعلان!:.لمشوات

إلياستوفيفلما،ذهبحيثمامعهيذهبوكانولزمه

بنيفيليقومالأنبياءأحدتعالىاللهبعث،السلامعليه

هذاوكانالقهارالواحداللهعبادةإلىفيدعوه!اإسرائيل

.السلامإليصئكلليههوالنبي

.إلياس،شبكةأبوانظر:.شبكةأبوإلياس

الليفي.الزجاجأيضاوتسمىالزجاجيةالأليا!

وهذه)خيوط(.دقيقةأليافشسكلعلىزجاجوهو

،كثيرةبمراتالبشريالشعرمنأدقتكونقدالألياف

الزجاجيةوالأليافكالحرير.وملمسهامظوهافيوهي

وأتصدأأوتتمددأوتحترقولاالصلبمنأقوىالمرنة

تبهت.
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فيالزجاجيةالأليافالمصنعونيستعملاستعمالاتها.

الزجاجيةالأليافتغزل.المنتجاتمنمختلفةأنواعصناعة

الستائرمثلمنتجاتمنهاليصنع،قماششكلفي

بعدميزاتهلاتتغيرمنهاالمصنوعوالقماشالمناضد.ومفارش

بعدكيإلىولايحتاج،بسهولةولايتسخفلاشجعد،صبغه

الاليافمنالمصنوعةالأنسجةتستعملوكذلك.الغسل

الأليافوتستخدم.الكهربائيالعزلعملياتفيالزجاجية

وفيالهواء،مرشحاتفىواسعشكلعلىالزجاجية

الأليافبينالمحجوزالهواءلان،والصوتيالحراريالعزل

.جيدةعازلةمادةمنهايجعل

وخفيفةجدامتينةالمقواةالزجاجيةالأليافولدائن

وصبهاوتشكيلهاقوالبفيصياغتهاويمكن،الوزن

الأليافلدائنالمصنعونويستعمل.مختلفةلاستعمالات

،والقواربالسياراتهياكلصناعةفيالمقواةالزجاجية

منوأجزاء،السمكصيدوصنانيرالنوافذإطاراتوفي

مناللدائنلتقويةالمستعملةوالألياف.الفضائيةالمركبات

مجدولةأوبهامخلوطةأومعهامغزولةتكونأنالممكن

منها،المستعملالشكلعلىوبناء.منفردةخيوطفي

النهائية.المنتجاتوسعرنوعيتوقف

الأليافهذهتصنع.الزجاجيةالأليافتصنعكيف

صناعةفيالمستعملةالأخرىالخامالموادوبعض،الرملمن

الزجاجيةالأليافوخيوطالزجاخ.انظر:.العاديالزجاخ

صناعةطرقإحدىففي.مختلفةبطرقمصنوعةتكونقد

هيئةفىوتشكلالخامالموادتسخن،الزجاجيةالألياف

للتأكدبفحصهاالعمالويقوم،صغيرةكرويةزجاجيةقطع

كهربائيفرنفيالزجاجيةالكرياتتصهرثمنقائها.من

جداصغيرةثقوبعبرالمصهور،الزجاجوينساب،خاص

منطويةتدورألممطوانةعلىيسقطحيث،الفرنقاعفي

ولأن.البكراتعلىالخيوطتطوىكما،مكوكاتعلى

بهاينسابالتياسرعةمنأكبربمسرعةتدورالأسطوانة

نأإلىوتطيلهاالأليافتشدشدادة،هناكفإنالزجاج

نأالأسطوأنةوتستطع.ثابتةدقيقةحبالشكلتتخذ

ويمكن.الواحدةالدقيقةفيالأليافمنكم.23تسحب

زجاجيةكريةمنالأليافمنكما05منأكثرسحب

فيمعاالأليافلفويمكن.ام6طولهقطرذاتواحدة

نسيجفيالخيوطغزليمكنكما،وحبالخيوطشكل

أخرىطريقةوهناك.الأقمشةمنأخرىوأنواعوشرائط

خطواتتحذفوفيهاالمباشر،الصهرعمليةتسمى

الزجاجية.الكرياتصناعة

الأليط!صحوفأوالزجاجيةالأليافكتلتصنع

والموادالرمليصهرففيها.مانوعامختلفةبطريقةالزجماجيية

عبرالمصهورالزجاجوينساب،فرنفيالأخرىالخام

زحاحيةكرات5هه*هةه5

!هم!ه!

ئيكهرباموقد

الزحاحيةالأليافحيوط

والتزييتالجمع
سريعةإلفا!ة

فردفيالزجاجيةالكرياتبصصغالباتصعالزجاجيةالألياف

ويخرح،الفرنقاعفيصغيرةثقوبعرالمصهورالزحاجوينساب

الاخر،بعضهامعبعضهاالحيوطتجمعثم.دقيقةحيوطشكلفىمسها

ب!صة.حولوتل!وتزيت

ضغطالمصهورالزجاجويقابل.الفرنفيصغيرةثقوب

شراوحدقيقةأليافإلييسحبهالبخار،منمنفوثعال

ناقلحزامعلىالاليافوتجمع.سم38و02بينطولها

بالمموف.شبيهةبيضاءكتلةشكلفي

قيلماعصورفيالمصريوناستخدم.تاريخيةنبذة

وقد.الزخرفةلأغراضالخشنةالزجاجيةالأليافالميلاد

درموندإدوارد،الأمريكيالزجاجمصانعصاحبعرض

المعرضفيوذلكوالحرير،الزجاجمنمصنوعاثوباليبى

الحربوخلال.أم398عامشيكاغوفيالكولومبي

كبديلألمانيافيالزجاجيةالأليافصنعتالاولىالعالمية

.الصخريالحريرلمادة

عامإلىام319عاممنأجريتتجاربوعبروأخيرا،

زجاجشركةهماأمريكيتانشركتانتمكنت،أم939

منالزجاجيةللأعمالكورننجوشركةأوينز،إيلينوي

بكمياتالزجاجيةالاليافلصشاعةعمليةطرقتطوير

تجارية.

كانتم(.4021-2211).الأكويتيئيةإليائور

بعدأصبحتثمفرنسا،ملكالسابعلويسللملكزوجة

أماوكانتإنجلترا.ملكالثانيهنريللملكزوجةذلك

جعلهاوقد.وجونالأسدقلبرششارد؟إنجليزيينلملكين

مستقلةولايةكانتالتيأكويتين،ولايةفيتحكمها

القوىلصراعمركزالفرنسا،ومجاورةالأطرافمترامية

فيامرأةأهمذلكجعلهاربمابلوإنجلترا،فرنسابين

وروبا.أ

وعندما.أكوشيندوقالعاشرلوليمابنةإليانوركانت

أرضهاوكانت.أكويتينولايةورثتعشرةالخامسةبلغت

فيالسابعلويستزوجتعندما،الفرنسيالحكمتحت

ولكنالسابعلويسمنابنتينورزقت.ام371أواخر
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علىفاتفقا،بالغةتعاسةلهماسببذكرال!وجودعدم

.أم152فيالطلاق

هنريالملكإليانورتزوحتشهور،غضونوفي

إنجلتراملكالثانيهنريالملكأصبحالذي،بلانتاجينيت

أعواطفابعد،فيماهمريوإليانورفقدت.أم451مشة

.ما173مشةضدهتورةبتأليدفقامتبينهما،المتبادلة

سراحهالصاإتأص!اوأيانور،إبسجمهنريوقامالثورةفشلت

النهاوتنصيبأم918عامفيهنريموتبعدإلا

من!س!!فيكبيراتأثيراإليانورأثرتوقدملكا.ريتشارد

.وجونريتشارد

)1!قتصاد(.المجرانظر:.الجديدةالاقتصاديةالالية

تلتقط،التح!صمأنظمةمننوعاوواررةالاليلأ

المؤازرةالالياتالصناعةوتستخدم.وتصححهاالأخطاء

أطسفماطؤازرةالاأجاتتوجهر.الاأجةالأجهزةفيللتحكم

أجهز3م!اطتلقاةأطعلوماتامستعملةمدافعهاالحربية

خصألحفظصذأ!كالمؤازرةالآلياتتستعم!كماالرادار.

الموجهة.أصواريخاسير

مرالمرصعلةالإشارةتقارنالمؤازرةالآليةنظاموفي

ودستعملفيها.المتحكمالاليةمنمرسلةإشارةمعا!لوجه

الخطأإشارةعادةيسمىالذي-الإشارتينبينالفرت

النعيطةالاليةهذهتغيرأووتحرك.مؤازرةنبيطةلخشغيل

وأصعفراالإشارةفييصئالفرقحتىفيهاالمتحكم

المستعملالآليللدليلأننجدالمثالممبيلوعلى.مايقاربه

المطلوبالسيرخطب!تتقارنمؤازرةآليةالطائراتفي

خطيب!تفرقأيالخطأإشارةوتمثل.الحقيقيالسيروحط

حتىالطائرةموجهاتلتشغيلالفرتهذاويستعملالسير،

!ميرهاخطإلىالطائرةتعودوعندمامسارها.إلىتعود

الآلي،الربانانظر:صفرا.الخطأتصئإضمارة

.الجيروسكوب

حياتهمافيالمؤازرةالاليةمبدأأيضاالناسيستعمل

مو!السائقعقليقارن،المثالسبيلفعلى.أليومية

فإذا.المطلوببالموقعالويقعلىالحقيقيالمركبة

الدماغإلىإشارةالعينتنقلالطريقعنالسيارةانحرفت

الذيالحقيقيبالموقعالمطلوبالموقعبدورهيقارنالذي

تعودحتىالقيادةعجلةلإدارةالأذرعفيوجه.العينرأته

الطريق.إلىالمركبة

الأوتوماتج!.:أيضاانظر

.(بيالراحتحعردرالشعرا:نظرا.لإليجاا

السود.المسدمونإديجا،محمد،انظر:محمد.إليجا

أبرزمن(.-ام،339هـ-أ)352أبيلألير،

،السودانبجنوبولد.السيامسيينالسودانجنوبزعماء

ثم،الجنوبمدارسفىوالمتوسطالابتدائيتعليمهوتلقى

مدرسةإلىانتقلوبعدها،الثانويةرومبيكبمدرسةالتحق

علىبعدهاالحصولاستطاعحيثأضانوية،اسيدنارادي

وأالطببكليةإماللالتحاقأهلهبمستوىالثانويةأعتمهادةا

،الخرطوملجامعةالحقوث

بر؟!؟بر!بمبزعددأغلة،الأخيرةافاحتار

+3-س+يرنيوققوفيدراستها.مشوات

ح-7عبمعهدأبي!!التحقلاحهت

!*العلياالقانونيةالدراسات

تن-بالولاياتييلبجامعة

7-حيث،الأمريكيةالمتحدة

الماجستيردرجةعلىحصل

بر--.أغانونا!ي

أبالطاأليرأب!!!

ألرأبيلتخرصاالذيأخانياالحنوبي

فيتخرجهلعدوانخرط.الخرطومسحامعةالحقوة!طمةة
..!-ي

الصعوباترغمالقانونبتطيقاهتمحيثالقضائيالسلك

البلاد.فيالديمقراطيةغيرالحكوماتتضعهاكانتالتي

السودانحكومةبيناستمرتالتيالخلافاتأدت

السلكمنالاستقالةأليرأبيليختارأنإلىالجنوبوأبناء

فيوذلك،المستديرةالمائدةمؤتمرفيليشاركالقضائي

بينالأهليةللحربسلميةتسويةإلىللتوصلمحاولة

طريقعنوذلكالجنوبأبناءوبعضالسودانيةالح!صمة

.وضالتفا

ما689عامالسودانيالبرلمانفيعضواأليرانتخب

دوائرإحدىعنالديمقراطيالعهدفيرشئنفسهأنبعد

أطاحأنلبثماولكن.فيهبمقعدوفاز،الجنوب

.أم969عاممايوفيالبرلماندذلكالعسكريون

جعفرالعقيدألفهاالتيمإلحكومةمفاوضاتبعد

الحكومةفىأليرأبيلاشعترك،العسكريينمننميريمحمد

الأهليةالحربوكانت.للجنوبممثلاأم719عام

فيالجنوبيينلمفاوضةحكوميوفدلرئاسةفكلف،مستمرة

وإلى.عامصلحوإبرامالسلاملإقرارلالحبشةأباباأديس

الذيالصلحذلكإلىالتوصلفيالفضليرجع،جهوده

واستنزافالحربمنمشةعشرةسبعبعدالطرفانعقده

.وال!موالالدماء

فينميريمحمدجعفراللواءحكمافترةانتهاءبعد

جنوببعنوانكتاببتأليفأليرأبيلاشتغلالسودان

ترجمهوقدوالعهودالمواثيقنقضفىالتمادي:السودان

السوداني.الصحفيسعيدمحمدبشيرالعربيةإلى



643الأولىإليزابيث

انقسمتالتىالأربغالمقاطعاتإحدىكانتإليردكوم

حكمخلالم392عامفيالرومانيةاللإمبراطوريةإليها

التيالمنطقةتقريباتغطيوكانق.ديوكليشيانالإمبراطور

الأباطرةمنالعديدموطنكانتكمابيوغوسلافيا.عرفت

الروماني.الجيشلتجنيدمهمةومنطقة

إنجدترامدكةام(.306-ا)533الأولىإليزابيث

علىيطلق.ام306عاموفاتهاوحتىأم558عاممن

الإليزابيثى،العصرأوالذهبىالعصراسمحكمهافترة

إليزابيثجعلت.فيهتحققتالتيالإنجازاتبسببوذلك

إنجلتراكنيسةفيالمعتمدالمذهبالبروتستانتيالمذهب

الشعوبعداءنفسهالوقتفيوتجنبتالرئيمسية،

الإنجليزيةالبحريةهزمت.أوروبافيالرومانيةالكاثوليكية

التجارأستطاعكما،القويةالأسبانيةالأرماداعهدهافي

أنحاءجميعفيكبيرةبثقةالأ!مبانمناجزةوالملاحون

مركزاالملكيالبلاطكانكماالاقتصاد،وازدهر.العالم

والموسيقيين.والشعراءللعلماء

قربقريةوهي،جرينيتشفيإليزابيثولدتنشأتها.

زوجته،بولينانوأمهاالثامنهنريالملكهووأبوها.لندن

بتهمةام536عامالإعدامحكمفيهانفذالتيالثانية

عامفيهنريالملكأبيهاموتبعد.الوطنخيانة

السادسإدواردأبيهامنأخوهاالحكمفىخلفه،ام475

فيتوفيوعندما.إليزابيثكأختهبروتستانتيانشأالذي

ماريأمهمنأختهالحكمفيخلفتهأم،553عام

مذهبفجعلتكاثوليكيةأمهامثلماريتيودور.كانت

الفئةتضطهدوكانتكاثوليكيا.الإنجليزيةالأمة

.ماريالسفاكةباسمعرفتحتىالبروتستانتية

كانتالتيبإليزابيثالظنتسيءماريالملكةكانت

بشدةتتجنبإليزابيثكانتبينما،للحكمبعدهامشرشح

ومع.ماريحكمفترةخلالالسياسيةالأمورفيالتدخل

ما554عامفيالظنضحيةإليزابيثوقعتفقدذلك

الثوارفيهافشلالتي،وايتثورةباسمالمعروفةالثورةبعد

عدمرغمإليزابيثواعتقلت.ماريبحكمالإطاحةفي

توفيتوعندما.الثورةفيبالاشتراكتدينهاأدلةأيثبوت

الملكة.إليزابيثأصبحتأم558عامماري

منالكثيرإليزابيثواجهت.الحكممشكلات

فقدحكمها؟بدايةفيوالخارجالداخلفيالمشكلات

معحربفيوفاتهامنعامقبلإنجلترأماريورطت

فيالمقاتلةالبروتستانتيةالقواتكانتبينمافرنسا،

ولكن.الدعمإليزابيثتناشدوهولنداوفرنساأسكتلندا

قلةمنتش!صالدولةوخزانةفقيراكانإنجلترااقتصاد

للدولة.الروتينيةالتكاليفلتغطجةالإيرادات

عنفودونبهدوءتقررأنإليزابيثالملكةعلىوكان

بروتستانتية.أوكاثوليكيةالدولةديانةلممتكونهل

المستشارين،وكبيرالبرلمانبمساعدةإليزابيثأستطاعت

أهالىوأمدتفرنسا.معالحربإنهاء،سيسيلوليمالسير

إليزابيثكانتسرا.والسلاحبالمالالبروتستانتأسكتلندا

الكنيسةمذهبواعتمادشعبهاغالبيةإرضاءفيتأمل

،ام955عامفيالدينيالاستقراروبعد.البروتستانتية

التيإنجلتراكنيسةإعادةقررالذيالأعظمالقانونأصدرت

وهذهتلغيها.أنماريوحاولت،الثامنهنريأسسها

ولكنهاالرومانيةالكاثوليكيةالكنيسةعنمستقلةالكنيسة

جديداكتاباالقانونأقروقدالأمور.بعضفيمعهاشفق

مطلقا،إليزابيثتتزوجولم.استعمالهوفرضللصلاة

فقد.الخارجيةسيالمشهافيكعزباءوضعهامنواستفادت

لمولكنهاوالبروتستانت،الكاثوليكبالخطابرحبت

فقدالبروتستانتمنتتزوجلمولأنهابأحد.ترتبط

موالاتهمعلىالحفاظعلى،الكاثوليكرعاياهاشجعت

ملكمنعفيأثرهالكاثوليكللخطابلمجاملتهاوكانلها.

بأيالقياممن،الأصلالكاثوليكيالثانيفيليبأسبانيا

،عدةسنواتطيلةإنجلتراضدمباشرةحربيةتدخلات

الشعبي.الدعمإنجلتراخلالهاكسبت

عمابنة،ستيوارتماريهىأسكتلندا.ملكةماري

حكمفيحقهاعنالتخليعلىأجبرت،إليزابيث

حتىأم558عاممنإنجلتراحكمتالأولىإليزابيثالمللكة

عامفىاللوحةهدههيلياردليكولاسالإنجليزيالفسانرصم.أم306

.أم585

ىشش
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!!
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إنجلترا،إلىذلكبعدوهربت.أم567عامفيأسكتلندا

الشع!غالبيةلأنكبيرابماضطراباوجودهاسببحيث

أمحرشاووريثةالكاثوليكيةمارىتحلأنيخافالإنجليزي

نبلاءقاموقد.الحكمفيإليزابيثمحلالإنجليزيالملكي

بالفشل.كلهاباءتإليزابيثضدبمؤامراتالكاثوليك

الإنجليزيةالأرستقراطيةالطقةشكلت،أم584عاموفي

الحكامتعاقبمنععلىوتعاهدتملكتهملحمايةجمعية

في،أم586عامماريواشتركتإنجلترا.فيالكاثوليك

شديد.بسخطالشعبقابلهاإليزابيثضدأخرىمؤامرة

حكمتنفيذإليزابيثالملكةقبلت،أم587عاموفي

ماريمما.فىال!عدابم

عامإليزابيثأرسلت.الأسبانيالحربىالاسطول

أ!قتافيهوأضدافيالروتستانتلمساعدةجيشا،أم586

علىأالبمانجليزيةااسسفناشجعتكما.الأسبانيالحاكم

فرانسيسالسيرفقام،الأسبانيالأسطولعلىالإغارة

،أم587عامآخرونوملاحونراليوالتروالسير،دريك

فيأسبانيةسفينةثلاثيندريكودمرأمسبانيةسفنبنهب

ماريلإعدامبالإضافةالأحداثهذهدفعتوقد.البرتغال

غزوإلىأممبانيا،ملكالثانيفيليبالملك،!متيوارت

.أم588عامإنجلتراباتجاهألممطولهفحشدإنجلترا،

حجمصغرمنبهتتميزبماالبريطانيةالسفنولكن

حطمتث!ا.الأسبانئالأسطولهزيمةمنتمكنت،وسرعة

شواطئعندأغارةاالأسبانيةالسفنالهوجاءالعواصف

تحطمتقدالأممبانيةاأغوةأأدورغ!اوأسكتلندا.أيرلندا

عاماعشرستةذلكبعداستمرتالحربأنإلا،بشدة

غزومنبالحوفيشعرونالإنجليزمنالكثيروظل.أخرى

الجنودعلىخطاباألقتإليزابيثولكن.لبلادهمالأسبان

الأسبانى.الأرماداانظر:.بهطمأنتهمتيلبريفيالمجتمعين

هذهفيالإنجليزيالأدبازدهر.الفكريةالنهفة

وكتبالأدبيةمقالاتهبيكونفرانسيسفاكفالمرحلة

.فاوستوسللدكتورالمأساويالتاريخمارلوكريستوفر

وليماوكتبالجنيةالملكةملحمة!مبنسرإدموندكتبكما

،الإنجليزيانظر:.ومسرحياتهقصائدهأعظمشعكسبير

وليم.شكسبير،؟الأدب

فيالداخلميةالمشكلاتكالت.الأخيرةالسنوات

تمردحيث،إليزابيثحكمإنهاءفيالسببإنجلترا،

إيرلجعلمما،الاقتمماديالوضعفساء،الأيرلنديون

أنهإلا،إليزابيثممتلكاتعلىالاستيلاءينحاليإسكس

مأ106عامثورةفقاد.السلطةإلىالوصولفيينجحلم

خلفوقد.وأعدمالخيانةبتهمةعليهماقبضو!عرعان

ماريأبنالسادسجيممك!الكاثوليكيالحكمفيإليزابيث

.لمشيوارت

الممدكةمدكة(.ام)269الثانيةإليزابيث

فبراير6فيالحكمتولت.الأمكومنولثورئيسةالمتحدة

عمرهاوكانالسادسجورجأررهاواوفاةبعد،مأ!52

عاما.وعشرينخمسة

دوقوالداهاوكان.لندنفيإليزابيثولدتنشأتها.

.ماريألكسندراإليزابيثباسمعمدتوقد.يوركودوقة

إلىتنتمىستراثمور،إيرلابنة،باوزليونإليزابيثوأمها

ما369عامملكاأبوهاأصبحوقد.عريقةأس!ضلنديةعائلة

عنالثامنإدواردأخيهتنازلبعد،السادسجورجباسم

سنفيلاتزالوهيللعهدوليةإليزابيثأصبحتالعرلق.

علىالمبكرةطفولتهامنذإليزابيثودربت.العاشرة

والداهارزقوقدما.يوماستتولاهاالتىالم!جةأ!احباتا

مارجريق.سمياهاأخرىبطفلة0391عامفي

الحصبأشأءوالمرابطينالجنودبخدمةإكيزاليثقامت

نظامفىوسامأعلىالجارتروسامومنحت،الثانيةالعالمية

عليه.تحصلالتيالرابعةالمرأةوهي،البريطانيالفروسية

عامإفريقياجنوبلاتحادزيارةفيوالديهارافقت

أثناءوالعشرينالحاديميلادهاعيدوصادف.أم479

المذياعخلالمنالبريطانيالشعبفخاطبت،الرحلةتلك

طويلة،أمكانتقصيرة،حياتىكل"سأكرسقائلة

".العظيمةالإمبراطوريةعائلتناوخدمةلخدمت!صم

مونتباتن،فيليبمنإليزابيثتزوجق.المالكةالعائلة

تموقد.أم479نوفمبر02في،أصليونانالسابرتالأميرا

الأولطفلهاولدتوستمنستر.كنيسةفيالقرانعقد

إليزابيثآنوابنتها،م8491عامجور!آرثرفيليبتشارلز

أندروالثانىابنهاثم،أم059عامفيلويسأليس

إدواردالثالثوابنها،أم069عامفيإدواردكريستيان

أصبحتوعندما.ام469عامفيلويسريتشاردأنطوني

وليتشارلزفيليبأصئابنهابريطانيا،ملكةإليزابيث

نآالأميرةأصبحتكما.أم579عامأميراوينالعهد،

الجيشفيالضابطفيليبسماركمنوتزوجت،ملكيةأميرة

الأميرتزوخأم819عاموفي.أم739عامفيالبريطافي

ورزقاويلز.أميرةوأصبحتممبنسردياناالليديمنتشارلز

وهنريأم829عامفىلويسفيليبثرآروليما:بمولودين

بم.أ849عامديفيدألبرتتشارلز

سارةمنأندروالاميرتزوجام869عامفي

إليزابيثالملكةمنالمالكةالعائلةوتتألف.فيرجسون

العائلةهذهولقب.الأقاربوبعضوأولادهاوروجها

فيأعلنتإليزابيثالملكةأنإلاوندسور.هوالمالكة

السلالةع!وندسور-مونشباتناسمامميطلقبأنهأم069

الألقابوأوليالأمراءغيرمنالعائلةهذهمنالمنحدرة

الم!جة.السامية



عامهاانقضاءبمناسبةالفضىبيوبيلهاأم779عاماحتفلتإليزابيث

هذهأخذت.أم259عامملكةتتويحهامندوالعشريىالخامس

المماسبة.لتلكإحياءالصورة

الملكصحةتدهورتعندما.الملكيةالجولات

وزوجهاإليزابيثقامت،ام489عامبعدجورج

بجولةأم519عامفقاما.الملكيةالواجباتمنبالعديد

بزيارةقاماأم9ء2عاموفيكندا.إلىمطولة

السادسجورجالملكوفاةوبعد.البريطانيةالمستعمرات

كانتعندماالنبأوصلهاوقد.الحكمفيإليزابيثخلفته

إلىمباشرةفعادتلكينيا،زيارةفىزوجهابصحبة

عاميونيومنالثانيفىتتويجهاحفلوجرىإنجلترا.

وستمنستر.كنيسةفيأم539

الملكةشرعت،نفسهالعاممننوفمبرشهروفي

جولةفيجديدمنالسفرفىزوجهابرفقةالثانيةإليزابيث

وفيجيوجامايكابرمودا،جزرتضمنتالكومنولثحول

وإفريقياوأسعتراليانيوزيلندازيارةتضمنتكماوتونجا.

مايوشهرحتىالجولةهذهاستمرت.طارقوجبلومالطة

كم.015.71مسافةفيهاقطعتام549

وكنداباريسالملكةزارتام579عاموفي

الجلسةافتتحتكنداوفي.الأمريكيةالمتحدةوالولايات

التيالأولىالملكةهيوكانتالنيابيللمجلسالجديدة

أسترالياإلىكانتالملكةسفرياتوآخر.العملبهذاتقوم

وأمريكاونيوزيلنداالأمريكيةالمتحدةوالولاياتوكندا

مأ869عاموفى.أخرىأوروبيةبلدانوعدةاللاتينية

يقومرسميةزيارةأولهذهوكانت،للصينبزيارةقامت

بريطاني.ملكبها

645،مدينةإليزابيث

الجماهيرأعلاهالمن!يعكصحكمها.فترةخلالكثيراسافرتا!للكة

لأمشراليا.زيارتهاأثناءتحييهاجاءتالتيالغفيرة

سباقاتوترعىمدربةفارسةإليزابيث.ا!للكةشخصية

فقد.البلاطفيالبسيطةالحياةوتفضل،الخيلركوب

تقدمكانقالتيالرس!يةالحفلاتأم589عامفىألغت

الفنانونأما.مرةألمجتفلأوليدخلناللواتيالفتياتفيها

غيرحفلاتفيبهايجتمعونفكانوا،والكتابوالنقاد

،المتحدةالمملكةإنجلترابمالأمير،تشارلز،أيضا:انظرر

وندسور.

نيقائايزاللابناءأقدمهاوسفارمإليزابيث

04منحهبعدأم397عامماكارثرجونبناهأستراليا.

باسمسماهوقدباراماتا.منبالقربأرضمنهكتارا

أستراليا.فىالصوفإنتاجرائدهوماكارثروجون.زوجته

صناعةتأسيسفيالكبيرالفضلالقوقازلماشيةوكان

ماكارثرأضاف،أم497عاموفى.الأستراليةالصوف

فيالأرضوبقيتأصلا.لهالممنوحةللأرضهكتارا06

إلىانتقلتثمأم،881عامحتىماكارثرعائلةأيدي

رئيسيةغرفأربعمنالأصليالبناءيتألفجدد.مالكين

الرغموعلى.مرةمنأكثرللخدمسكنأضيفثم،ومطخ

تزاللاوالأسقفالقديمةالجدرانأنإلاالبناء،هذاقدممن

الحالي.المنزلمنكجزءالانحتىقائمة

ألتراليافىتقعإديزابيثمدينة.مديئةإليزاييت،

منأغلبهمنسمة28)589سكانهاعددويبلغ،الجنوبية



بلجمكاملكه،إليزابيث646

أديليد،ضواحىإحدىحالياوتعد.البريطانيينالمهاجرين

تبا.الشمالجهةإلىكم27مسافةعنهاتبعدفهي

إليزابيثوتنئمصانع.2كم36حواليإليزابيثمساحة

.والغسالاتالسيارات

ويقومجاولر.سهلفيتمإلمدينة.المدليهتخطط

الصناعيةبالمناطقبربطهاحديدوسكةمتطورطريق

الأبحاثمعملبقربتقعوالتيأديليد،منطقةفيالكبرى

.سالزبريفيبالاسلحةالمتعلقة

الإنجليزيةالمدننسة!علىالمدينةخططتوقد

متحاشرة،سكنيةوحداتتسعم!تتألفحيث،الجديدة

وتتسع،منزل00011إلى008منمنهاكليضم

سكنيةوحدةكلوتضم.شخص.0005إلى000.4د

يضمالتجزئةلبيعمركزعلىيحتويخدمةمركز

للأطفالوحضانةالتدائيةومدرسةمتجرا،025-2

قريبةالخدماتهذهوتوجد.رياضيةوملاعب،وكنائس

إليهاالوصوليمكنبحيثالمتجاورةالوحداتمساكنمن

.الأقدامعلىمشيا

يقدموثقافىوإداريتجاريمركزكذلكيوجد

هذهالخدماتمبانىوتحيط.متخصصةمهنيةخدمات

ومواقفمعلقةوطرت،مشجرةخضراءبمساحات

المتاجربينبالفصلوالشجيراتالأشمجاروتقوم.سيارات

.الطرقاتوشبكة

العالميةالحرببعدإليزابيثمدينةبنيت.تاريخيةنبذة

وتزايدالمساكنفيشديدنقصمنعنهانجموما،الثانية

مساكنأمانةقامتأديليد.منطقةفيالسكانفيسريع

عامالبناءفيوشرع،المدينةبتخططأسترالياجنوب

أسترايى.أديليدبمانظر.أيضا:

.الأولألبرتانظر:بلجيكا.ملكة،إليزابيث

كيريباتىجزر،،جيلبرتلو،توفا:نظرا.جرر،ليسإ

تاريحية(.)نبذة

وتقع،نيويوركلميناءإليسجزيرةتتبع.!جريرة،إلمجى

أصبحتوقد.مانهاتنغربيجنوباكم6،بعدعلى

عامفيالأمريكيةالحكومةلأملاكتابعةالجزيرةهذه

يستخدمهاام298عامفيأ!جرةام!صتبوبدأ.أم808

نحوذلكواستمر.وتفتيشهمالمهاجرينلاستقبالمركرا

21علىيزيدماالجزيرةخلالهااستقبلتعاما،ستير

عاموفي.ام429عامذلكتوقفأنإلىمهاجر،مليون

ثم،نيويوركمدينةإلىوظائفهاحولتام439

عامأغلقتحتىالعدوحلفاءلجنودمركزاا!متخدمت

.أم459

أمشراليا،منالشماليةالمنطقةفيمدينةسيردجرألمحى

وعن،الجنوبإلىكما،005مسافةدارونعنتبعد

سكانهاعدد.الشمالإلىكما)065ممسافةأديليد

تودنهرضفافعلىسبرنجزألي!م!تقع.نسمة58652

08ءمحوالىارتفاعوعلى-جافايكونماعادةالذي-

بخطوطالرئيسيةالمدنمعالمدينةوترتبطالبحر.سطحعن

وجوية.،يةيدوحد،برية

منسم2-025بينماممبرنجزأليسعلىيهطل

شبهابارمنالمياهالمزأرعونويستخرجسنويا.الأمطار

منهمالمسوقونيقومكما،وقطعانهملمحاصيلهمأرتوازية

وتعدسبرنجز.ألي!رمنطقةفىوالنخيلالحمضياتبزراعة

لإقامةومركزاوالمناجم،الماشيةلقطعانمصدراالمدينة

وتشتمللأ!شراليا.الوسطىالمنطقةفيالأصليينالسكان

مصيفدمبرنجزأليس

ومركزمشهورسياحي

!هم.تجاري
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،والبترول،الطبيعيالغازعلىفيهاالطيعيةالثروةمصادر

(.الكهربائيللعزلتستعملزجاجية)مادةوالميكا

مهما،تجاريامركزاسبرنجزأليعركونعلىوعلاوة

009ر...يزورهاإذمشهور،سياحيمصيفأيضئافهي

أيرزصخرةليزورواالسياحيسافرهناكومنسنوئا.سائح

انظر:أولجا.وجبلكوند،وجبل،الثلاثالهضابذات

السياحفإنالمتوسطالمدينةموقعوبحكمأيرز.صخرة

كريك،تينانتمنالقريبةماربلزدفلززيارةمنيتمكنون

)واديفاليوبالم،شسازموستاندلي،غابوسسيمبسونز

سبرنجزأليسبلدةفيالسياحيستهويماأما(.النخيل

منمايوأولفييقام)مهرجانمستربانجتيلفهينفسها

تحنافسحيثتود،أنهنليسباقإلىإضافةعام(،كل

في-القاعدةمنزوعة-القواربحملعلىالمتسابقون

.الجافتودنهرحوكما

عالماسبرنجزأليسمنشوتنيفلالكاتبجعلوقد

عامنحشرتالتيأليسمثلمدينةروايتهخلالمنمشهورا

سينمائي.فيلمإلىبعدفيماحولتوالتيام،949

السكانمنكبيرمجتمعالمدينةفيويوجد

لوحاتلبيعالفنيةالخازنمنالكثيريوجدكما،الأصليين

لألبرتالتوأمالابنانبينهمومناراند،قبيلةمنالفنانين

تجيرا.ناما

الصخرمنتذكارينصبسبرنجزأليسمدينةوفي

جونالبروتستانتيالدينيللمنصرأطنانثمانيةوزنهيبلغ

الأطباءطيرانخدماتمكتبالمدينةفييوجدكمافلن.

الملكي.

ماكدوالجونالمكتشفقام،أم086عاموفي

مدينةوكانتلأستراليا.الجغرافيالمركزبزيارةمشيورات

إلىنسبة،ام888عامستيوارتبالمممتدعىسبرنجزأليس

تكريماالاسمتغيرام339عاموفي.المكتشفذلك

قامقدتودهيجتريتشارلززوجهاوكانسبرنجز،لأليس

عامدارونإلىأوغستابودتمنالبرقيالخطياتمام

الرجل.ذلكاسميحملتودنهرزالوما.ام872

أسترالا.:ايضاانظر

آلي!معركةوقعت.معركه،الصغرىأليس

بنخالد.كانالعراقفيوالفرسالمسلمينبينالصغرى

منجماعةالولجةفيفيهاأصابقدعنهاللهرضيالوليد

بكر،نصارىفغضب،الفرسأعانوا،وائلبنبكرنصارى

بهمفلحق،الفراتنهرعلىأليسفيالفرسمعفاجتمعوا

جمعهم.وشتتعنه،ال!هرضىخالد

ديدو.انظر:.أليسا

عدهوقد،إسرائيلبنىأنبياءمنالسلامعليهإليسع

بهم.الإيمانيجبالذينالرسلمجموعةفيالكريمالقرآن

السلامعليهإلياسالنبىانتقالبعدالدعوةبتبليغقاموقد

بمنها!متمسكاوجلعزاللهإلىيدعوفقامربه،جوارإلى

الأحداثزمانهفيكثرتوقد.وشريعتهإلياساللهنبي

وشردواالأنبياءفقتلواالجبابرةالملوكوكثروالخطايا،

ولكنهماللهعذابمنإليسئوخوفهمفوعظهم،المؤمنين

تسمىمدينةفيدعوتهظهرتوقد.بدعوتهيأبهوالم

،موجودةالانحتىتزالولا،الشاممدنإحدىبانياس

سلطإليسعاللهتوفىأنوبعد.اللاذقيةبلدةمنقريبةوهي

عليناقصكماالعذابسوءيسومهممنإسرائيلبنيعلى

الكريم.القرآن

والرسل.الأنبياء:أيضانظرا

أمريكىكاتبم(.991ام-194)4رالف،إليسون

مدينةفيولد،إليسونوالدورالفالمممهأسود،

أم(،)529الخفىالرجلبروايتهواشتهرأوكلاهوما.

يتعرضكانالتيالمشكلاتعنخلالهامنيكشفوالتي

اللائقةوالمكانةوالمساواةالكرامةعنبحثهمفيالسودلها

أحدقصةتحكيوهي.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

لائقةمكانةإلىيسعىكان،الجنوبيةالولاياتمنالسود

ومكانته.دورهبتحديدللاخرينيسمحكان.المجتمعفي

البيضوالقادةووالداهجدهبذلكيقومكانالجنوبوفي

.الشمالإلىذهبالسود،كليةمنطردهبعدولكنفقط،

من،المجتمعفىدورهتحددجديدةمفاهيمعنسمعوهناك

المفاهيمهذهكلولكن.الشيوعيةودعاةالسودالوطنيين

عنالتخليقررشغبأعمالوخلال.أملهخيبتوالمبادئ

ثقافةمنوماورثهعقلهاستعمالعليهأنوأدرك،كلهذلك

.الحياةفىدورهعنالخاصةمفاهيمهيطورلكي

لتدلرموزاإليسونفيهيستعملمعقدعملوالرواية

الأمريكيينأنالمفاهيمهذهأحد.عديدةمفاهيمعلى

رئيسيينأفراداباعتبارهمالسودإلى"النظر"يرفضونالبيض

"غيريصبحونالسودفإنولذا،الأمريكيالمجتمعفي

كلعلىأنإليسونيقترحأخرىناحيةومن.لملممرئيين

إنسانيتهم.تضيعلاحتىيناضلواأنالأمريكيين

.القصيرةالقصصمنعدداإليسونكتاباتتتضمن

منها:أخرىوأعمالأالرواياتمنمجموعتيننشركما

الأقاليمإلىالطريقفيام(؟)649والعملالظل

أم(.)869

.السلامعليهمايحيىالنبيوأمزكريازوجةأليصابت

كانتأنهاإلىبالإضافةلشيخوختهافىيحيىولدتوقد
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بلمنقدنفسهزكرياوكانبزكريا.اقترانهامنذعاقرأ

عليهبيحيىأليصاباتحملكانفقدلذاعتيا.الكبر

وهوبذلكاللهبضرهشتعالىسبحانهأدلهمنمعجزةالسلام

منكانتأليصاباتإنويقال.المحرأبفييصلىقائم

فيماالرواياتواختلفتيهوذا.سبطمنوأمهاهاروننسل

فقدخالتها؟كانتأمعمرانبنتمريمأختكانتإذا

ويحيىعيسىأنالصحيحةالرواياتبعضفيذكر

وأن،عيسىيكبريحيىوأن،خالةابنيكانااسملامعليهما

الخليل.مدينةفيحملهاأيامأليصاباتزارتمريم

صتنزحتأليصاباتأنالنصرانيةالرواياتبعضوذكرت

إلىيحيىمعولجأتالأطفالاهيرودسقتلعندماالخليل

يوما.04بعدهناكفماتتيهوذاجبالفيمغارة

سلسلةمنجزءاأليغنيجبالتش!صلبل.أليغئي،

جنوباالجبالهذهتمتد.المتحدةالولاياتفيالأبلاشجبال

ماريلاند،بغرليمرورابنسلفانياومعطمنبدءاوغربا

فرجينيا.منالغربوإلى،الغربيةفرجينياوشرقي

سطحفوقم061بينأليغنيجبالارتفاعيتراوح

.الجنوبفيأم،046منوأكثر،الشمالفيالبحر

إلىأليغنيجبالفيقمةأعلىوهى،نوبسبروسوترتفع

وديانالجبالتلكوتقسم.الغربيةفرجينيافيأم)482

أط!صسيك.حلئافىوأحرى،الأطلسىالمحيطفيتصب

أ!اسع.ااجغنىألسهلانشرقيةالحدودأليغيجبالوتعد

فييستخدمالذيللفحمرئيسيمصدرالسهلوهذا

المناطقوفي،بيتسبيرجفيوالفولاذ،الحديدمصانعم

فيهابما،الجبالمنالأشجاروتشحن.المجاورةالصناعية

باللب،والمناشر،،المعامللتزويدوالقيقبالجوزأشجار

أليغني.إقليمفي،والورق

السكانالقليلةالمناطقإحدىهيأليغنيجبالولعل

الجبالغربيالوديانفيسكانهامعظمويعيش،الشرقفي

أليغني.سهلفيأو

إثرعاممليون023نحوقبلأليغنيجبالتكونت

الوقتذلكوقبل.الأرضيةالقشرةفيوقعتاضطرابات

ثم.عميقمحيطحوضمنجزءاتشكلالمنطقةكانت

ارتفاعهابلغ-والصخورالتربةمنأجزاءترسباتتراكصت

الطبقاتوكانت.الحوضذلكفيأم000.2حوالي

الكثيفةللغاباتالأرضتشكلماوقتفىالعليا

يشكلالغاباتتلكنباتاتمنتبقىماوكان.والمستنقعية

وسهلها.،أليغنيلجبالالفحممنالكثيفةالذخائر

عهدفىللمواصلاتعائقاتشكلأليغنيجبالكانت

إدواردالجنرالقامأم755عاموفي.المكتشفينالرواد

كمبرلاندمضيقيدعىحبليممرعبرطريقببناءبرادوك

آ!بر

6يه(دلا؟رير

!لاأعي!س!لم!ط
ب!،المحيط

ئم!.الأطللطي
دورفولكالشمالى

أميل"000

ب!بم

إيريبحيرة

!و

كليفلاند!ص

بووهاأ

ألجنىجبالموقع

ذلكمنقسموأصبحماريلاند،فيكمبرلاندقربوذلك

الطريقمنجزءا،برادوكطريق:يدعىالذيالطريق

نهربواديالشرقيالساحلالطريقهذاويرلط.الوطني

يو.أوها

الطرقنواةتعدكمبرلاندمضايقفإن،اليومأما

الطرقمنقليلوهناك.أليغنىأ!جباعبرللنق!!اشئيسية

والمناطق،الجبالعبرتمرالتي،الحديديةاصسككاوخطوط

تجنبأجلمنأنفاقلبناءللحاجةنظراوذلك؟الأخرى

السحيقة.المنحدرات

الغربية.فرجينيا:أيضاانظر

الجيوكيمياء.ان!:.الكبريتأليفة

)نذةعلم،الوراثة(بمالوراثة)أنماطالوراثةانظر:الأليل.

فيممثلاأم(.كان-626ا)566إدوارد،ألين

منالتسعينياتفيشهرتهأوجإلىوصل.الإليزابيثيالعصر

مسرحياتبعضفيلادائهوبرزعشر،السادسالقرن

لندنفيالحظمسرحإلىوانضممارلو.كريحستوفر

.ومديرهالمسرحصاحبهينزلو،فيليبمعام006

سنفيالتمثيلوبدأ،لندنفيإدوارد،ألينولد

الألعاببتنطملقيامه،ثروةيجمعأنواستطاع،مبكرة

.لندنجنوبفيدلويع!كليةأمسى.المثيرة

بويدز،كدويدفيمحديحكمذوإتديمديسايدوالين

.دينهرعبرتمتدوهي.نمسممة0771)0سكانهعدديبلغ



964سلفادورجوسنيز،أليندي

وشوتون.وكوينزفري،كونازكويمدنالشمالفىوتضم

الإقليمصناعاتومن.وريفيجبلىالجنوبىالقسمومعظم

والفولاذوالإسمنتوالقرميدوالطائراتاللاصقةالمواد

قلعةكانتوالبذور.والورقالبصريةوالأليافالمطلى

06لمدةجلادمشونأوارتاوليمللسياسيمقراهاواردن

أوارت.وليم،جلادستونانظر:.عاما

مؤلف.(م4791-9981)وقللىا،لينجتودإ

مومميقية.فرقةوقائدبيانووعازفالجازلموسيقىأمريكي

الجاز،تاريخفىالغربيةالشخصياتأهممنإلينجتونيعد

وقدم،المطولةالجازموسيقىأعمالآلفمنأولإنهحيث

بفرقةأعمالهأرتبطتوقد.منتظمبشكلالجازحفلات

لكيالمقطوعاتمنالكثيرآلفوقد.الموسيقيةإلينجتون

بيجارد،بارنيالنايعازفمثلالفرديينالعازفينقدرةتبرز

وجونيكارنيهاري)الساكسفون(السكسيةوعازفي

وليمز.كوتيالبوقونا!هودجز،

نأإلاواشنطنمدينةفىإلينجتونكنيديإدواردولد

أثناءذلكوكان،نيويوركمدينةفىكانتفرقتهشهرة

هارلم.فيالقطنناديفيمعزوفاتهمالفرقةأعضاءتقديم

معزوفاتهمبتطويرقاموا،م3291إلى7291عامومنذ

وترتيبها.المفردة

فيالفرقةتحولتالعشرينالقرنمنالثلاثينياتوخلال

علىعروضهالتقدمأوروباوفيالأمريكيةالمتحدةالولايات

التيالطويلةمقطوعاتهأولىإلينجتونوكتبالجمهور.

المقطوعتانومنهماالفرديوتميزهفنهرقىعنتكشف

واستطاع.الموسيقيالوقتفيوالتذكر،الكربيولية

خلالالموسيقىكتابكأعظمنفسهلمجبتأنإلينجتون

الزرظء،النفسيةلةالحطأغنياتهلاقتوقد،الفترةهذه

إقبالآ،الشاعريةالنفسيةوالحالة،المنعمةالسيدة؟الوحدة

كبيرا.شعبيا

معاونستريهورنبيليأصبحام939عاموفى

قدموقد.المومميقىوالتوزيعالتأليففىإلينجتون

للفرقةعظيمةإسهاماتبلانتونوجيمس،مشريهورن

حيث،العشرينالقرنمنالاربعينياتبدايةفيالموسيقية

بمهارلمهواءمسربالعظيمةأعمالهيؤلفإلينجتونكان

إلينجتونعطاءاتذلكبعدوتوالتوغيرها.جالثالدب

عاميمابينالفترةخلالسنةكلفييقدمفكان،الفنية

فىالموسيقيةالحفلةفىجديدةمقطوعةأم59و.4391

الشهيرعملهويعد.نيويوركمديخةفيكارينجيقاعة

قدمها.التىالأعمالأهممناللونورمليبنيأسود،

!فإلينجتونموسيقىإلى!وجهالاهتماموبدأ

أعمابدأ،أم659عاموبعدآيلاند.رودفينيوبورت

*-ت!رحص-كأ!ه-يرل!

9!ئ!كأ؟-!--7-شير!!ص؟7؟كا؟شك!!لا؟"؟و!+خ

!بمير*!*!ءع-!!كا

ة!ضير!!-7-3لاغ!ش!بم

3-ء؟1ق7ءحم!ئن9!!صلحبخلحفيو

س-ءزير!غ!لم-لأ؟غ-*ربر

؟ء-خىئم؟لألمئل!+ع

لم--!-لاقي7*

كا!،وث،ءبر؟+ط!غلملمبر؟ة

تاريخفيالشخصياتأهممنيعد(الوسط)فىإلينجتونالدوق

فىالمفردةالمعزوفاتم!العديدقدمتمو!ميقيةفرقةقادالحار.موسيقى

لعازفصوتأعلىتضمالفرقةكانتتقريبا.عاما05لمدةالجار

هاملتونجيميالنايوعازفاليسار()علىهودحزحونيالساكسفون

(.اليمين)على

عملفىالزنوجلتاريخعرضفقد،المدىواسعةفنية

وألف.لهتابعةأعمالوعدة،قومىسماهموسميقي

كما.المقدسةالموسيقيةالحفلاتسماهادينيةموسيقى

للسينما.موسيقيةقطعاأيضاكتب

-ا809)سلفادورجوسنيز،أليندي

تشيليلجمهوريةرئيساكانتشيلىدولةرجلأم(.739

العسكريونالقادةقامحيث7391وأم079عامىبين

ألينديأنالعسكريونالقادةوذكر.حكومتهعلىبانقلاب

منصبه.منالاستقالةرفضأنبعد،الثورةأثناءانتحرقد

الأمةلقيادةحرةبانتخاباتاختيارهيتمماركسيأولوهو

بتأميم،للدولةكرئيس،قاموقد.الغربيالكرةنصففي

الأخرىالصناعاتمنوالعديد،الفحمومناجمالمصارف

تعشيلي.في

عامالسياسةفيوانخرطفالباريسو،فيالينديولد

منهاوحصل،تشيليجامعةفيطالباكانعندمام2691

.أم329عامطبيبشهادةعلى

تشيلىحزبتنطمفىلمساعدأم339عاموفي

الهيئةوهي،النوابلمجلسرئيساوانتخب.الاشتراكي

وزيرابعدفيماعملثم.ام379عام،لتشيليالتشريعية

ما459عامىبينالشيوخمجلسفيعملكما.للصحة

.أم079و

تشيلي.أيضا:انظر
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الولاياتغربوسطإقليمولاياتإحدىإليئوي

مدينةفيسكانهانصفمنأكثرويعيش.المتحدة

والنقلالصناعةمراكزمنواحدةوتعدوحولها.شيكاغو

فإنشيكاغو،منطقةوخارج.المتحدةالولاياتفيالرائدة

الزراعيةالأراضىمنيتكونالاتحاديةالولايةمعظم

الشاميةالذرةحزاممنجانباتشكلأراضوهي.السهلية

إنتاجمراكزأه!صتأ!لايةزا.الغربوسطفىالخصب

تقعإلينوممبوديانوأسف!!.الصوياوفولالشاميةالذرة

فىالبتيومينى(أو)اللينالحمريالفحممناجمأكبر

أمريكا.

أراضىمن%09نحوالوسطىالسهولوتشمل

الوسطىالسهولمنطقةفىشيكاغوإقليمويقع.إلينوي

منطقةفىوتقع.الكبرىالبحيراتسهولعليهايطلقالتى

أعلى-إلينويغربشمالالممتدة-الوسطىالسهول

المستويةالسهولعلىويطلق.الوديانوأعمقالمرتفعات

التل.سهولالوسطىالسهولمنتصففيالعريضة

والغاباتالوديانمنإقلي!هيلزشاونىومنطقة

عبروتمتدأخاباتات!سسوهااشتىوالتلاا!الأنهارومنحدرات

تمتدالتىالسهولمنجزءوهىإلينويمنالجنوبىالجزء

المكسيك.خليجمنالشمالتجاه

المنئالاقتصاديمعظمشيكاغومنطقةتنتج

الالاتمنهائلةكمياتالمصانعفتنتج.لإلينوي

الإلكترونيةوالمعداتالغذائيةوالمنتجاتالصناعية

أيضئاوشيكاغو.الأخرىالسلعمنوالعديدوالأدوية

فمطار.الرائدةالعالميةالمواصلاتمراكزأهممنواحدة

منعددأكبريقصدهشيكاغوفيالدولىأوهارا

المائيالممرطولعلىشيكاغووتقع.العالمفىالمسافرين

،الكبرىالبحيراتمعالمسيسيبينهريصلالذيالوحيد

والمالللتجارةمهمامركزاتعدشيكاغوأنإلىبالإضافة

الصحية.والرعاية

تشملشيكاغوخارجإلينويفىالصناعيةالمراكزوأهم

وبيورياروكمولينوجزيرةوديكاتورنورمال-بلومنجتون

الزراعيةألالاتمنتجاتهاوتشملروكفورد.ومناطق

.والسياراتالغذائيةوالمنتجات

المحاصيلحيثمنإنتاجاالولاياتأكثرإلينويوتعد

الذرةإنتاجفيرائدةفهي.المتحدةالولاياتفيالزراعية

بهاالمعدنيةالمنتجاتوأهمالصويا.وفولوالخنازيرالشامية

.والبترولالفحما

قبلمالهنودموطناإلينويإقليمكان.تاريخيةنبذة

أما.الهفاببناةاسمعليهميطلقكانالذينالتاريخ

اتحاداكونوافقدالمنطقةإلىبعدهممنجاءواالذينالهنود

هنودمنقليلعددبقيوقد.إلينويباتحادعرفللقبائل

الولاياتغربوسطمنطقةتم!يرائدةزراعيةولايةإلينوي

إليوي.فيالرئيسيالمحصولرالذرة.المتحدة

عشرالتالممعالقرنبحلولالحياةقيدعلىالأصلييينإلينوي

.الميلادي

إلينويفيسكنمنأولالفرنسيونالمستوطنونكان

ما771عاموفىعشر.السابعالقرنأواخرفيالبيضمن

وفي.الفرنسيةلويزيانامستعمرةمنجزءاإلينويأصبحت

وانتقلتلبريطانيا،المنطقةعنفرنساتنازأتام763عام

إلىبتسليمهاوقامتأم778عامضجينياإلىالسيطرة

رقمالولايةإلينويوأصبحتام784فيالوطنيةالحكومة

.ام818ديسمبرفي12

رئيعسا،إلينويمنوهو،لنكولنأبراهامانتخب

الحربواندلعتأم،086عامفىالمتحدةللولايات

تنصيبه.عقبام(-1186865)الأمري!جةالأهلية

شيكاغو،مدينةمعظماحترقأم،871عاموفي

نأبعدسنواتوالعنفالجريمةمنموجةالمدينةوعمت

موجزةحقائق

نسمة68266411:السكانعدد

.2كمأ54،!43:المساحة

الحرارةدرجةمتوسط.م42يوليوفىالحرارةدرحةمتوسط:المناخ

الصفر.تحتم3ينايرفي

نهر-ارتفاعأدنى.م376ماوند،تشارلزارتفاعأعلى:الارتفاع

م.85أل!سسندر،مقاطعة!ىالمسيسيمى

سبربحفيلد.ليوريا،روكفورد،شيكاغو،:اللدنكبرى

الما!ية،الحنازير،الصويا،فول،الشاميةالدرة:الزراعية:المنتجاتأهم

الكصبائية،المعدات،العذائيةالمنتحات،الآلات:الصناعية.الألباد

التعدين:.المطبوعات،الكيميائيةالمواد،المصمعةالمعدنيةالمشحات

الحصى.،الرمالالأححار،،السترول،الححريالفحم

الهمود.،إللي!ييأو،إلينوي:الاسمأصل

(.لنكولنلأبراهام)تكريمالاند(السكولنلسكولنأرص:الشهرةاسم

الولايةبدلكوأصبحتأم،818ديسمبر3ليللاتحاد:انضمامها

21.رقم
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الذرةمنفسيححقل

إلينويأهميةيمثلالشامية

رراعيةولايةبوصفها

الشاميةالذرةوتنمو.رائدة

من%04حوالطفي

الزراعية.إليمويأراضي

حواليالولايةوتنتج

منالدولةمحصولسدس

الرائدةهيوإلينوي،الذرة

الصويافولإنتاجفيأيضا

.المتحدةالولاياتفي

خلالالكحوليةالمشروباتبيعالفدراليةالحكومةحظرت

عصابةكابونيالوترأس.العشرينالقرنمنالعشرينيات

الخمور.وتهريبلغ!شهيرة

جامعةفيام429عامفينوويمفاعلأولوأنشئ

(4591-ا109)فيرميإنريكوإشرأفتحتشيكاغو

،النوويللانشطارقوميمعملأولعلىاسممهوأطلق

دولىمركزوهوشيكاغومنبالقربأنشئوالذي

الأساسية.الذريةللأبحاث

أبرزمنواحدم(.5691-1)888إس.تي،إليوت

بقصائدهعرف.العشرينالقرنفيالإنجليزالشعراء

بمفاليبابالأربمبروفروكلألفردحبأغنيةالشهيرة

منتحرر.الكاتدرائيةفياغتيالومسرحيتهالرماد،أربعاء

الحربقبلمالشعرالأساسيةوالمواضيعالفنيةالأساليب

الأولى.العالمية

تشكيلإعادةعلىالنقديةوأعمالهأشعارهوساعدت

إليوتحصلأم489عاموفيالمعاصر.الأوروبيالأدب

للاداب.نوبلجائزةعلى

لويسسانتفىإليوتستيرنستوماسولد.حياته

هارفارد،جامعةفىودرس،الأمريكيةالمتحدةبالولايات

أكعسفوردجامعةوفي،باريسفىالسوربونجامعةوفي

عاموفي.لندنفياستقر،أم419عاموفىبريطانيا.في

المذهباعتنقوأنهالإنجليزيةالرعيةمنأنهأعلنام279

الكلاسيكيالأسلوبواعتمدالملكيةوناصر،الكاثوليكي

.الأدبفي

باوندعزراالأمريكىالشاعرانتباهإليوتقصائدلفتت

أحدفيإدارئاموظفاإليوتفيهاكانالتيالفترةفي

.قصائدهعلىالتعديلاتبعضوأجرىفشجعه،المصارف

بينالدستورالأدبيةمجلتهفيالأدبيةاراءهإليوتنشر

.أم939و2291عاممط

مأ259عاممنلندنفينشردارفيإليوتعمل

وفاته.حتى

.جحبأغنيةهيالكبرىقصائدهأولى.أعماله

المبدعأسلوبهأظهرتوقد(،191)7بروبروكألفرد

هذهفيويظهروالمتطور.

3؟الفرنسيالتأثيرالقصيدة

التاسعالقرنشعراءلبعض

!ء!+لأبم*استخدامولكنعشر.

"صلابدلالسهلةللعباراتإليوت

7-ر!!والتلميحات،المنمقةاللغة

ءس!كاطولوأسلوبه،المباشرةغيرالأدبية

--3سء!؟!أضافوالمتشائمالساخر

!3!غ*!فيبر!ل!الشعرإلىجديدةصفات

ليوتإ.إلر.تي.لإنجليزيا
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فيالضجةمنالقليلبروفروكقصيدةأحدثتوقد

أحدثتاليبابالأرضأنإلا.الغربيةالأدبيةالأوساط

بعضإليهانظرأم(.)229صدورهاعندكبيرةضجة

لأنهاالاخرونوصفهاكما،رائععملأنهاعلىالنقاد

العديدتتضمنالطويلةالقصيدةهذهأنومع.خدعةمجرد

اتجاههافإن،أخرىبلغات،الغامضةالادبيةالتلميحاتمن

المعاصرةأوروبافيإليوتماشاهدهتعكسفهى.واضح

عليهكانبماومقارنتها،الروحيةالقيمفيإفلاسمن

الرمادأربعاءقصيدةأما.ووحدةقيممنالماضي

جرسفىاليبابالأرصعنمختلفةفكانتام(،)039

أكثرفهيالفعلصيعةوفى،موسيقيةتعتبرإذ،الصوت

أما.دينيةكقصيدةناجحةمحاولةوهيوتقليديةمباشرة

فهيكتبها،قصيدةآخروهىالأربعةالأرباعقصيدته

والجميلة،العميقةالدينيةالمعانيمنالكثيرعلىتحتوي

مؤلفةوهي.والديمومةللزمنتأملاتعلىكذلكوتحتوي

كوكرإيستام(بم)369نورتونبيرنتأقسامأربعةمن

جدبخلتلأم(،)419الناضبالاستنقاذام(،)014

فيها:كتبحيثام(،)429

الايهشافعنالوقفنستطغلاإننا

إلىالوصولستكونعنهمانبحثونهاية

مرةلأولالمكانومعرفةالبدءنقطة

مسرحيةكانت،المسرحياتبعضأيضاإليوتكتب

قائمةوكانتأولاها.أم()359الكاتدرائيةفياغتيال

الكوكييلحفلةأما.بيكتتوماسموتموضوععلى

فيلكنها.ناجحةهزليةمسرحيةكأنهافبدتأم(،59)0

مسرحياتهبينومن.بحتوصوفيدينىعملالحقيقة

السريالكاتبأم(بم)939عائلةاجتماع:الأخرى

ام(.)4ء9

والمسرحياتالكاملةالقصائدإليوتمجموعةطبعت

.أم529عامفىام(059أ-09)9

مستعاراسمهوأم(.88.أ-81)9جورج،إليوت

روائيةوهيإيفانز.آن)ماريانا(أوماريتنتحلهكانت

الطبقةخلفيةالخياليةقصصهاتعك!ر.شهيرةإنجليزية

إليها.تنتمىالتيالقرويةالوسطى

عاميمارتشمدلالأدبيةرائعتهاإليوتجورجكتبت

خلالهامنتقدمطويلةقصةوهي.أمأ-871872

شخصياتذووالقصةوأبطال.الريفيةللحياةدراسة

ردودوكذلك،ببعضبعضهمتأثروتصور.معقدة

تصور،الأولىرواشهاوهيأم(ء8)9بيدوآدم.أفعالهم

والدشخصيةبطلهاشخصيةتشبهمأساويةحبقصة

(أم086)الفلسنهرطاحونةروايتاهاأما.الكاتبة

تصورأعمالمجموعةفهماام(،861)مارنروسايلاس

رجلقصةمارنرسايلاسوتحكي.ال!شئيبةالريفيةالحياة

لفتاةبحبهإنسانيتهاستعادلكنه،مالهفقدبخيلعجوز

جرتتاريخيةرواية(م1)863رومولاوروايتها.صغيرة

فليكسروايةوتعدفلورنسا.فيالنهضةعصرفيأحداثها

السياسيةالروايةوهيأم(،)866الراديكالى،هالت

أعمالهاأفقرمن،إليوتجورجكتبتهاالتىالوحيدة

(ام)876ديروندادانيلروايةهيأعاأعماوأخر.ال!دبية

وقدلليهود.وتحيزهاالكاتبةمشاعرخلالهامنوتكشفت

جويندولينبطلهاشخصيةرغمالقصةهذهفشلت

هارلث.

فيإليوتجور!ولدت

!!ص2-سستعليمهاوتلقتووريكشاير،

صكاورسع؟!س-ء--3-/د-فيثمالخاصةالمدارسفي

في!-36كاخ-المعلمينمدرلمسة

خ!*7+وفاةوبعدالخصوصي!ت.

لمس+ع""أوروباثمإلىسافرتأبيها،

.!ء!لاحيث،لندنفياستقرت

،!ص"-لا!.!صحففىتكتبكانت

إليوتجورجعلىساعدهامما،مهمة

كبابىمنأس!صيراعلىالتعرف

ذلكفىالفكررائداتإحدىتعدوكانت،الشخصيات

هنريجورجالكاتبيمإليوتجورجعاشت.الزمان

نأمنبالرغمأم878عامإلىم4851عاممنلويس

القائمالقانونيكنولمغيرها،منمتزوجاكانلويس

.الطلاقلهيبيححينئذ

جيم!هربرت(.-ام)389هيرب،إليوت

سجل.بيرثقربسوبياكوفيولد،أستراليعداح!،إليوت

من4أقلفيالميلجريسباففيالعالميالقياسيالرقم

نأقبلمرة17لمدةالقياسىهورقمهظلوقد.دقائق

حطمالقياسيالرقمهذاولكنأم.629عامفييتقاعد

أمتر!005سباقفيعالياقياسيارقماسجلكمالاحقا،

مسافةقطعفقدأم069عامفىالأوليمبيةالألعابفي

مؤخراإليوتأصبح.ثانية6.35ودقائق3فىالسباق

لشركةالعاموالمديرالرياضيةالأستراليةاللجنةرثيسنائب

الرياضية.الملابس

جزرعلىتقليدياعاشمواالذينالسكانهمالأليوتدون

الطيعةذاتألاسكاساحلمنمبعدةعلىالواقعةألوشيان

أنفسهمالأليوتيونويسمي.الدائمةوالرياحالقاسية

إلىأصولهموتعود.الناسنحنتعنيالتيبمالأنانجان
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آلافمنذالجزيرةهذهاستوطنوأالذينالإسكيموشعوب

الأليوتيين.لغةعنتختلفلغتهملكن،السنين

البحربيئةعلىمعتمدينالقدامىالأليوتيونعاش

الحيتانصيدفيالحربونمنهمالصيادونواستخدم.الغنية

الزوارقبوساطةالبحروثدساتالبحر()عجولوالفقمات

والشصالحربةاستخدموا.كمابالكياكالمعروفةالجليدية

كانوأفقدذلكوبجانب،الأسماكصيدفي)السنارة(

منالمصنوعةالبركةالأليوتيونيرتديالطيور.يصطادون

الحيواناتبعضأجزاءمنأوالطيور،وجلودالفراء

كبيرةبيوتفيمعاالأسرمنالعديديعي!ق.الأخرى

هياكلهاوتتكون.سمأ902-0بعمقالأرضفىمدفونة

ومن،الشاطئنحوالمياهتجرفهاالتى،الخشبيةالكتلمن

الجلود،أوالجافالعشببطبقةوتغطى،الحيتانعظام

وجذورالعشبعلىتحتويالتيالتربةمنأخرىوبطبقة

.النباتات

وقام.ام741عامألوشيان!جزرالروساكتشف

الأليوتيين،بالمشبعادذلكبعدالفراءوصيادوتجارهم

بسب!حتفهبعضهملقيكما،منهمالعديدوقتلوا

شراوحعددهمكان.معهمالروسجلبهاالتىالأمراض

بحلولولكن،نسمة.00015و)00.12بين

إلىعددهموصلالميلاديالتاصععشرالقرنمنتصف

المتحدةالولاياتاشترتوقد.نسمة0002منأقل

بقيةذلكفيبماام867عامالجزرهذهالأمريكية

ألالمسكا.

الثانيةالعالميةالحربأثناءالجزراليابانيونالجنودهاجم

بعد،فيما،وأرسلوهمالقرويينوأسرواأم(459-أ)939

نحومنهمماتوهنالك.اليابانفىللاعتقالمعسكرإلى

التغذية.وسوءبالدرنلإصابتهمالنصف

باقىلإجلاءالأمريكيةالمتحدةالولاياتقامت

لكنهم.لحمايتهمألالممكامنالشرقيللجزءالأليوتيين

.أم459عامجزرهمإلىعادوا

تسويةقانونام،719عامالأمريكيالكونجرسأجاز

استعادوبموجبهألاسكا،لسكانالأهليةالمطالب

000.8نحوالانهنالك.أراضيهممعظمالأليوتيون

،متحضرةحياةيعيشونألاسكافىالأليوتيينمننسمة

والأسماكالحيواناتيصطادونمنهمكثيرمازالولكن

لغذائهم.

.القناعالإسكيموبمجزر،،ألوشيانأيضا:انظر

)صورة(.البندقيةانظر:160إم

المئينية.انظر:.وأربعينأربعةأم

)أفىالعربيةالبلادفيالبريالحيوانانظر:.جديبأم

(.السامةالرمليةقاسبريت

المؤمنين.أم،سفيانأبيبنترملةانظر:.حبيبةأم

شاطئعلىالخرطومغربىتقعسودانيةمدينةدرط!أم

سكانهاعدديبلغ.السودانمدنأكبرمن.النيل

إنهايقال.أمدرمانأحيانا:وتكتب.نسمة526)527

بعضالنشأةحديثةمدينةوهي،أماندرأممنمحرفة

أمرهاأولدرمانأموكانت.بالخرطومقورنتماإذأالشيء

محمدعسكرأنبعدوالازيادالنموفيأخذتثم،قرية

ولماسعد.أبيقريةفيالسودانيالزعيمالمهديأحمد

يناير26فيالمهديأنصاريدفيالخرطومسقطت

أصبحتالتيدرمانأمإلىبرجالهالمهديرجعأم885

المهدية.الثورةعاصمةالوقتذلكمنذ

الخليفةتولىأم885يونيوفيالمهديوفاةبعد

الحكم،عاصمةدرمانأموظلتالبلاد،فيالحكمعبدالله

فيهاوبنى،للمهديضريحاأقامله،كمامنزلأفيهافبنى

.المناسباتفيالجيشباستعراضللاحتفالالعرضةشارع

الثورةحكمنهايةحتىللبلادعاصمةدرمانأموظلت

المهدية.

درمانأممنالعاصمةالمصريالإنجليزيالحكمنقل

غالبيةولكن،هناكالحكوميةالمصالحوأقام،الخرطومإلى

ثمأعمالهمإلىيذهبونوكانوا،درمانأمفيظلواالسكان

بالعاصمةسميتولذلكالنهار.منتصفبعديعودون

القومية.

إلىأدتالتيالأحداثك!كثيرادرمانأمشهدت

وكان.الوطنيةالحركاتوإلىبعدفيماالسوداناستقلال

الرئيسمنهم،الوطنيةالحركةرجالمنكثيريسكنها

للخريجيننادأولأقيمدرمانأموفي.الأزهريإسماعيل

لروادالهندييوسفالشريفوهبهادارفيالسودانفى

الأدبيةللحركةمركزاالناديذلكوكان.الوطنيةالحركة

أولىأنشئتدرمانأموفيالبلاد.فيوالوطنيةوالسياسية

جامعةأولوبهامراحلها،اختلافعلىالأهليةالمدارس

الإسلاميةدرمانأمجامعةإلىبالإضافةللبناتأهلية

الأهلية.والجامعة

الواقعةدرمانأمإلىتنعسبالتاريخكتبمنكثيروفي

عليهافيطلقالسودانيوالجيشكتشنراللوردبينالأخيرة

منقليلةأميالأتبعدالمعركةأرضإنإذدرمانأممعركة

.كرريجبالفيالمدينةهذه

المليئةبالأسواقتعجدرمانأمفإنالتجاريةالناحيةومن

عددوبها.السودانغربإلىترسلالتيالختلفةبالسلع
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أ،منإليهايلجأالتيوالفنادتالتجاريةالمصارفمن

فيها.أعمال

أضلاثينياتافيأنشئيأتاالقرلئ!معهددرمانوبأم

أحصسبالحرفبعضأ!مامأوىلاالذينالصبيانلتعليم

عظميةفائدةذافأصبحالانالمعهدهذاتطوروقد.العيع!

الجمعياتبعضمنتشجيعاووجد،الصيانةميدانفي

الخار!.منالخيرية

جمهوريةوتلفازلإذاعةالرئيسيالمقردرمانبأمويوجد

.السودان

ا(.633لعد؟-اهـ،1بعد؟-روط!)أم

عنه.اللهرضيأ!ديهتاب!صأبىع!بلىاللهرسولخليفةزوج

عائشةأموهيدعد.أوزينباسمهاإنيقالصحابيةوهي

عنهماأطهارضيالصديقب!صأبيابنيالرحمنوعبد

حليفاالحارثبنعبداللهأ،وا!1زوجها.كانأجمعين

منوهيبكر.أبوتزوجهاماتفلما،بكرالصديقلأبى

توفيت:قيل.الإفكحديثشىذكرلها.الأوأ!المهاحرات

نأالصحيحلكنقبرها.نزلوأنه!دإسد،اللهرسولزمن

المديق.أبوبكرال!:.بعدهتأخرتوفاتها

صلىالنبيزوجات؟القارئجعفرأبوانو:.سلمةأم

)ر!حاته(بموسلمعليهاللهصلىمحمد،وسلمعليهالله

المؤمنين.أم،أميةأبيبنتهند

الرميصاء.انظر:.سليمأم

نسيجةم(.634بعد-؟أهـ،3بعد-؟)عكمارةأم

النجاربنيمنعنها.اللهرضيالأنصاريةكعببنت

الخجاريعاصمبنزيدتزوجها.مشهورةوصحابية

بنغزيةتزوجهاث!اوحبيبا،عبداللهلهفولدت،الأنصاري

وخولة.تميمالهفولدتالأنصارىالنجاريعمرو

الذيهووحبيب.المنامفيالأذاناريالذىهووعبدالله

رسولمحمداأنأتشهد:أسهوقالالكذابمسيلمةأخذه

لا،:فقال؟اللهرسولأنيأتشهد:فقال.نعم:فقال؟الله

،عمارةأمأسلمت.قطعةقطعةيقطعهمسيلمةفكان

وشهدتكل!لدالرسولوبايعت.الثانيةالعقبةليلةوحضرت

القتالوباشرتوحبيبعبداللهوابنيهازوجهامعأحدا

.الجراحإليهاشخلصتووباللهرسولعنوذبتبنفسها،

مقاممنيرايىمررؤلمقامض!لدعد:اللهرسولفيهاوقال

القضيةوعمرةوخيبرالرضوانبيعةوشهدت.وفلانفلان

القتالباشرتالأخيرةهذهوفي،الردةوحروبوحنينا

يقتلحتى،تغتسلألانذرتقدوكانتبنفسها.أيضا

،جراحاتعشرمنأكثرفجرحتالكذابمسيلمة

رسولهصحابةعناللهفرضي.مسيلمةوقتليدهاوقطعت

الأم!ت.ا

)أفعىالعربيةالبلادفىالبريالحيوانال!:قرر.أم

أصسامة(.االرمليةقالسريت

)الاتحادتاريخ،الإمارات،الإماراتانظر:.القيوينأم

ال!ماراتي(.

و!طعربيةمغنيةأشمهرأم(.759أم-19)0كلثومأم

إبراهيم.فاطمةالأصليواسمها،أصثرتاب!صكبمعروفة

لمحافظةالتابعةالزهايرةطمايضيةفيشلثومأم:أ!دت

تلقتوقدبمصر.البحريالوجهمحافظاتإحدىأ!دقهليةا

كانتوعندما.الكريمالقرآنحفظترتقليديأدينيأتعليما

يذقويتتمئبصوتأنهامدرسوهاأدركصغيرةطفلة

انتقلت.بارزةموسيقيةموهبةولديهالثمجيةرنانةنبرات

إلىالدينىباللونالاهتماممنوتحولتالقاهرةإلى

الشعبية.الموسيقى

وفي.مبكرةسنفيوهيكلثومأماشتهرت

وطنيا.معروفةشخصيةأصبحتعمرهامنالعشرينيات

منتقريبهاعلىوحرصتوأدائهاأحربيةالاللغةاهتمتوقد

مشواتمدىوعلى.والمومحيقىأطفنالمتشوقةالحماهير

أحمدأمثالالمصر!نالمعاصرينأصشعراءااغتطويلة

وكاملرامىوأحمدأباظةوعزيزإبراهيمحاففأرشوقي

مثلالعربشعراءلأبرزغنتكماناجيآوإلراالشناوي

واسحودانيجورداقجورجواللبنانيالفيصلعبداللهالأمير

التراثومن.إقبالمحمدالباكستانيوالشاعرادمالهادي

الد!ععصىأراكقصيدةمنهاأعصائدامنعدداقدمت

الحمداني.فراسلأبي

علىأصشديدابالحرصأعمالهاكلفيكلثومأمتميزت

فيوالدراسةبالجديةالموسيقيعالمهاوتنويعأدائهاتطوير

ذاعتالتيالقصائدأشهرومن.عربيةصوميةأهدافإطار

لأميرضياءفالكائناتالهدىولدالمجالهذافيلها

بمبندقيةعنديأصبحبمالبردةنهج؟شوقيأحمدالشعراء

حافظللشاعرنفسهاعنتتحدثمصر؟الشعبأنا

وغيرها....ناجيلإبراهيمالأطلال؟إبراهيم

واكتفتالفنانينمنكغيرهاأصسينماباكلثومأمتهتملم

ووداد،،سلامةو،!ظطمةأشهرهاأفلامعدةلتقديم

عيشةعاشتفقدثروتهامنوبالرغم.ودنانير

فىالفقراءعلىبسخاءتحودكلثومأم.كانتمتواضعة

وكانتقومياحدادأوفاتهامناسبةكانتوقدمصر،

.الدوللرؤساءيقامالذيالنوعمنجنازتها
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؟هـ،-9؟)صديه!اللهرسولبئتكلثومأم

كل!ل!،عبداللهبنمحمدالنبىبنتكلثومأمم(.063-

معأسلمتعنها.اللهرضيخويلدبنتخديجةأمها

لهبأبيبنعتيبةتزوجهاالنساء.بيعةوبايعتأمها

قولهفىلهبأبىذمفيالقرآننزلولما.النبوةقبل

أبوطل!.أالمسد:وتب!لهبأبييداتبت):تعالى

ففعلبها،يبنىأنقبليطلقهاأنعتيبةابنهمنلهب

رقيةلأختهازوجاكانحيثعتبةأخوهفعلمثلما

اللهرسولأبيهاهجرةبعدالمدينةإلىهاجرتفطلقها.

زوجها،الثانيةالسنةفىرقيةأختهاوفاةوبعدعدب

عنهاللهر!يعفانبنعثمانمنعلباللهرسول

وكانبها(.بنىيكنلمعتيبةالأنبكراوكانت

فيعليهوأدخلتالهجرةمنالثالثةالسنةفيزواجها

نأإلىعندهتزلفلم،السنةهذهمنالاخرةجمادى

شعبانفيعنهااللهرضيوماتتشيئا،لهتلدولمماتت

عثرالوكنص!لايخد:ا!ولرسولفقالالهجرةمنتسعسنة

غصلتأنا:عميسبنتألممماءقالت.عثمانلزوجتهن

عبدالمطلب،بنتوصفيةعتسط،اللهرسولبنتكلثومأم

ونزلحفرتها،علىوجلسعد!اللهرسولعليهاوصلى

العباسبنوالفضلطالبأبيبنعليحفرتهافى

زيد.بنوأسامة

بعد-؟هـ،37بعد-؟)عليبتكلثومأم

عنه.أدلهرضيطالبأبىبنعليبنتكلثومأمم(.657

اللهر!لوفاةقبلولدت!!.اللهر!لبنتفاطمةأمها

روايةلهاوليص.الصحابةصغارفىعدتلذلكعدي!،

عنهاللهرضيالخطاببنعمرتزوجها!ه!.عهمباضة

بناتهحبسقدعنهاللهرضيعليوكان،طويلخبرفي

رأىلماعنهاللهرضيعوأنكحهاأنهإلاجعفر،بنيعلى

فولدتلجط،النبيبنسبنسبهاتصالفىالصادقةرغبته

تزوجهاعمرقتلولماعنهما.اللهرضيورقيةزيداله

أخوهتزوجهاماتفلما.طالبأبيبنجعفربنعون

بنعبداللهأخوهتزوجهاماتفلماجعفر،بنمحمد

شيئا.جعفرأبناءمنلأحدتلدولمعندهفماتتجعفر

منلأستحييإنيهذا:عبداللهمنزواجهاقبلوقالت

لأتخوفوإني،عنديماتاابنيهاأن،عميسبنتألممماء

واحد.يومفىزيدوابنهاهىتوفيت.الثالثهذاعلى

.عديبنيمنفئتينبينللإصلاحذهبقدزيدوكان

الخطاببنعمربنعبداللهابنها،وعلىعليهاصلى

أجم!يئ.عنهماللهرضي

نهر.،لورنسسانتأن!:كئدا.أم

محارمثلالمحار،منمعينةأنواعاتنتجاكلعأم

المياهفييعيشالذيالبحروبلحالبحروأذناللؤلؤ،

قوسبألوان،لامعةصقيلةبمادةمبطةوأصدافا،العذبة

وتتنوعاللؤلؤ.عرقأواللالئ،أمتسمىالمادةهذه.قزح

إلىوالقرنفلىبالزرقةالمشوبالفاغالرماديمنألوانها

علىتحتويالتىالأصدافوتوجدوالأخضر.الأرجوانى

حولمميماولا،الاستوائيةالبلادشواطىءعنداللالىءأم

وبنماوأسترالياالفلبينوجزرالجنوبيالبحرجزر

الجنوبية.وكاليفورنيا

فقد.عاليةتجاريةقيحةذاتدائما،اللالئأمكانت

تطعيموفيالأزرار،صناعةوفي،للزينةاستخدمت

الخشبمنالمصنوعةتلكوخاصة،الفنيةالأعمالمختلف

اللالىءأميستخدمونكثيرةجزرسكانوكان.والفضة

،واليوم.أخرىلمملعمقابلبهاويقايضونالعملةمنبدلأ

عقودمثلالجواهر،صناعةفياللالئأمتستخدمماغالبا

الجيب.سكاكينمقابضتزيينوفياللؤلؤ،

اللؤلؤ.:أيضاانظر

لونذاتاللآلئأم

مشوبأرجواني

صدفةتبطنبمالزرقة

وتوحداللؤلؤ.محار

عنداللآلئأم

الاممتوائيةالسواحل

حيواناتأصداففي

محتلفة.لحرية

بنتعاتكةم(.-963؟أهـ،8-؟)معيدأم

الخزاعيالعزىعبدبنتميممعبد،أبوزوجهاواسمخالد

ونضرةمعبدالولدمنلهاجليلةصحابيةعمها.ابنوهو

إلىهاجرحين!وت!اللهرلممولعندهانزل.وحنيدة

النبوية.السيرةفىجدامشهورةقصةمعهولها،المدينة

رز!ه!قيقاوصفاكوجهاظلاعي!ال!هرسولوصفت

حسن،الوضاءةظاهر?رجلكل!ل!:أنهفيهومماالمصادر.

وفيدعج،عينيهفي،وسيمقسيم.الوجهمليح،الخلق

فعليهصمتإذا.صحل.صوتهوفي،وطفأشفاره

معبدأمأسلمت.البهاء"لموعلاهسماتكلموإذاالوقار

تذكرولم.وبايعتالنبويةالهجرةبعدعنهااي!رضي

نزولخبرفىذكرسعدابنأنغيروفاتها،سنةالمصادر

مأعندظلتحلبهاالتيالشاةأنعندهاعثباللهرسول

ماتتأنهايشعروهذاهـ،أ8سنةالرمادةعامإلىمعبد

النبوية.الهجرةانظر:.ذلكبعد
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العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:الئار.أم

الغرجمماالساحلعلىتقعبحرينيةمدينةا!انأم

المرتفعاتبعضعدا،منبسطةوأرضها.النعمسانأملجزيرة

وللمدينة.النخيلبساتينبهاوتنتشروسطها،فيالصخرية

منمتراتكيلوثلاثةنحوتشغلحيث،خاصةأهمية
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بعد-؟هـ،04بعد-)؟طالبأبيبدتهانىأم
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؟رقةأمم(.446قب!!-؟حص،23قبل)؟ورقةأم
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تحتظلتوقد،المتصالحةالإماراتباسمالدويلاتعرفت

علىحصلتعندماأم719عامحتىالبريطانيةالحماية

ستاتحادأيضانفسهالعاملثمهدولقد.الكاملاستقلالها

العربيةالإماراتمكونةبعضمعبعضهااتحد،إمارات

الخيمة.رأسأم729عامفيبهاالتحقتثم،المتحدة

تندرجالعشرينالقرنبدايةفيالإماراتدولةكانت

سكانهاكانإذ؟الفقيرةأوالمتخلفةالدولنطاقداخل
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كما.أخرىجهةمنالحديثةالمدنونموالحديثالصناعي
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وبحلول.والرزقللعملالحديثةالمجالاتأوالميادين
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الحكمنظام

أعلىمجلسوهناك،حاكمالإماراتمنإمارةلكل

ولكل،الإماراتهذهحكاممنيتشكلالإماراتلاتحاد
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القوأنينكلعلىوالتصديقللبلادالعلياالسيالممةرسم

مجلسوتعيينالدوليةوالمعاهداتالعامةوالميزانيةالاتحادية
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استقالاتهموقبولالعلياالاتحاديةالمحكمةوقضاةالوزراء

عامة.البلادلشؤونالعلياوالرقابة

بينمنالعربيةاللإمارأتلاتحادال!علىالمجلصوينتخب

هوالمجلسرئيسوي!صن،للرديسونائبارئيساأعضائه

وتصدر.عامينلمدةهذامنصبهفىويظلالاتحاد،رئيس

كلجلسةالمجلسويعقد،بالأصواتالمجلسقرارات

أضرورة.اعندأ!لاحتماعرئيسهيدعوهأنويمحنشهرين

أعضاءحمسةبحضورإلاصحيحاالاجتماعيكونولا

سرية.جلساتهكلأنكما

الدستوريعهدلمالتيأحسلطاتاجميعالإماراتوتتولى

الإداريةهيئاتهاالسبعالإماراتمنإمارةولكلللاتحاد.بها

معمتداخلةالحالاتبعضوفيموازيةتكونوالتي،المحلية

إمارةمنالإداريةالأنظمةتختلفوقد.الاتحاديةالهيئات

عددمنهاكثيرةعواملالاختلافدرجةوتحدد.أخرىإلى

على،ظبىأبوفلإمارة.التقدمودرجةوالمساحةالسكان

أحجيرة،اوالمساحةاسمكانيةالأكثريةذاتوهي،المثالسبيل

:هى.التنفيديالمجلسوهوثزيالمرالحكوميجهازها

واطممقةأاكحتمرقيةالمنصقةأهمامنطقت!!إلىمقسمةكذلك

أ!لحاك!ا.ممما!منهماولكل،الغربية

السكان

عربية،قبائلإنىأصلاالإماراتلعمكانأغلبينتمي

عاداتهاقبيلةولكل.اسميماتمئاتمنذالإقليمفيعاشت

مختلفبيننشبتالتيالخلافاتأثرتولقد،الخاصة

موحدةأمةتكوينصعوبةفيالوقتذلكشيالقبائل

منهم.

العشرين،القرنمنالستينياتمسذللإقليمنزحوقد

النفطمجالاتفيالعملبهدفأ!يهإأتواالبشر،منآلاف

منوذلك،التجارةإلىإضافةبهالمرتبطةوالصناعات

إلىإضافة،وإيرانالهندومنلهالمجاورةالعربيةالأقاليما

سريعةسكانيةزيادةذلكعلىترتبوأغد.أجاكستانا

لكن.أخرىمشكلاتوعدةأصس!ش،افيأزمةإلىأدت

الختلفة،الاقتصاديةالأنشطةمنغيرهوالنفصأصناعةعائد

مشكلةعلىالإماراتدولةتغلبفىالبالغأثرهلهكان

،والمدارس،المساكنبناءفيبالتومئالعمرانىالسكن

اسمكاني.النمومواجهةبهدفالطرقومد،والمستشفيات

داخلالإماراتدولةفيالمدنسكانأغلبيةويقيم

عماراتداخل)شقق(سكنيةوحداتأوحديثةمنازل

حيثالريفيةالمناطقفيعنهايختلفالحاللكن،حديثة

توزعهاشعبيةمساكنفي،المدنأطرافعلىأهلهايعيش

الخدماتدائرةتسهمأوالإماراتبلدياتأخالبافى

لنائها.فىالاجتماعية

لكن،الغربىالزييرتدونأصس!صانابعضبان،الملبسأما

العربيةاللغةوتعد.التقليديةالعربيةالملالسيفضلونأغلبيتهم

ممنتقريبا85%أننجد،كماالإماراتلسكانالرسميةاللغة

القراءةيستطعونأكثرأوعشرةالخامسةسنفيهم

أع!3!!!!!الا

لهماتمنالحامةوابديناورارعفيوالتسمية!الحديتةالعماراتم!مجموعة.احسكميةاالمجمعاتاضوكششيااقتضتالمدنفيالسكانزيادة

والتطهور.اسهضةا
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المتحددةالعربيةالإمارات

إ!ي!م!ممطحملحي
نفطالابيبحطوط

اخرىوبلدارمدن

الدول!هللحدودمرجعاليستالخرطةهذه
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السعبرزية
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ظبي.أبوفيالحديثةالعماراتإحدى

فيالأطفالعددأرباعثلاثةحواليفإنوكذلك،والكتابة

الابتدائية.المرحلةبمدارسيلتحقون،الدراسةسن

التعليمالمتحدةالعربيةالإماراتدولةتقدم.التعليم

بعضفيالتعليماطالبتحفزإنهابلمواطنيها،لكلمجانا

بعضفيللطلبةشهريةرواتبدفعذلكفمن،المجالات

الدولةوتقدم.والفنيالدينيكالتعليمالدراسيةالمراحل

لجميعصباحاالعاشرةالساعةفيكاملةغذائيةوجبة

تقديمإلىإضافة.للجامعةالسابقةالمراحلوطالباتطلاب

ولمسائلوتوفيراللازمةالدراسيةالأدواتوجميعالكتب

الخدماتوتقديممجائاوالمساكنالمدارسلينالنقل

الاجتماعية.والرعايةالصحية

فكثرالخاصةالمدارسبإنشاءالدولةلمسمحتوقد

مراكزالدولةأنشأت،التعليمقاعدةولتولمميععددها.

دعمتأنهاكماالكبار،وأضعليم،المسائيةللدراسات

والمعاهدالتقنيةوكلياتالمتحدةالعربيةالإماراتجامعة

تحتا!.ماب!صلالأخرى

المتحدةالعربيةالإماراتدوأ،اهتمت.الصحة

)33الكبيرةالمستشفياتمنكبيراعدذاوأنشأتبالصحة

سرير،005يضمالذيظبىأبومستشفىمتل(مستشفى

هذاسرير.004يسعالذيدبيفيراشدومستشفى

مستشفى41ووالعياداتالصحيةالمجمعاتإلىبالإضافة

خاصا.

الدولةتقدمكما،الدولةلرعايامجاناالعلاجويقدم

ومكافحةوالطفولةالأمومةرعايةمجالفىوقائجةخطممات

المعدية.الأمراض

يعدولم،المتخصصةالمستشفياتأنشئتوقد

.العلاجأجلمنالبلادخارجللسفرحاجةفىالمواطنون

المتحدةالعربيةالإماراتدولةتهتم.الأخرىالخدمات

أنشأتالمواصلاتمجالففي،الخدميةالقطاعاتب!س!ث

والموانئالمطاراتوأنشأت،المعبدةالطرقمنشسبكة

مأ759عامافتتحتوقد.الهاتفيةالاتصالاتوشبكات

البرقأعماللتسهيلالصناعيةللأقمارالأرضيةالمحطة

تلفازيةمحطةأولدبيتلفازوكان.الملونوالبثوالبريد

،ام859فيالعربىالوطنفيالتلتكستنظامأدخلت

منلندنفيبالعربيةالتلفازيةالخدمةقدممنأولوكان

الإسلامي.الفنمنعاليةدرجةع!صممتالإماراتأنحاءكل!ىتوحداللساجد
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التلفازمحطاتجهزتوقد.محليةكبلشبكةخلال

ومحطتاوعجمانوالشارقةودبىظبىأبوفيوالإذاعة

الفنيةالمعداتبأحدثالقيوينوأمالخيمةبرأسالإذاعة

متقدمة.إعلاميةخدماتتقدمالتى

المواطنينلكلالشعبيةالمساكنالدولةوفرتوقد

كلمنهايستفيدبحيثشروطهاوسهلتفيهاالراغبين

والحدائقالعامةالمتنزهاتالدولةأنشأتكما.الناس

بالتكافلواهتمتوصيانتهابالمساجدواهتمت.والشواطئ

المحتاجين.لكلالعونفقدمت،الاجتماعي

والمناخالسطح

2،كم008326نحوالإماراتدولةمساحةتغطي

الخليجفيالواقعةالجزربعضذلكجانبإلىوتضم

الأجزاءوالمستنقعاتالملحيةالبطائحوتشغل.العربي

الصحاريتشغلكذلك،الإماراتساحلمنالشمالية

،والواحاتألاباربوجودتتميزالتيالداخليةايلأراضيغالبية

الإماراتدولةبين،البر!طواحةوهيالواحاتأكبروتقع

تغطى.كذلكالشرقمنيجاورهاالذيالقطرذلك،وعمان

.الإماراتشرقيمنكبيراجزءاوالجبالالتلال

وغالباالأمطار،قليلحار،بمناخالإماراتوتتميز

الأقاليمتمتازبينما،الساحلطولعلىعاليةبرطوبةمايقترن

المناطقتتميزكمارطوبتها،بقلةالداخليةالصحراوية

الأمطارمننصيبهاوبزيادةعموما،بالبرودةالمرتفعهالجبلية

حرارةدرجاتمعدليزيدكماالبلاد،أجزاءسائرعن

إلىتصلماوغالبام،32عنالإماراتفىالصيففصل

إلىالشتاءفصلحرارةدرجةتنخفضماونادرا.م94

مقدارهماالأمطارمنككلالبلادتنالكما.م61مادون

.العامفيسما3

تيراالإمادالاقتصا

إنتاجعلىموسعبشكلالإماراتيالاقتصاديعتمد

إنماالبترولإنتاجأغلبفإنكذلك،البترولوتصدير

لثمعوبوتجني.والشارقةودبيظبيأبوإماراتمنيستمد

الدولإلىالنفطبيعمنالكبيرةالفوائدالإماراتتلك

.خاممادةهيئةفيالبترولمنالكثيرويصدر.الأجنبية

تمكنهاالتيالمصانعمنالعديدتمتلكالإماراتدولةلكن

دولةوتعد.الخامالزيتتكريرمراحلعلىالإشرافمن

)أوبك(.للنفطالمصدرةالدولمنظمةفيعضواالإمارات

،والتجارة،الطبيعيالغازإنتاجعملياتتساهمكما

.للإماراتالقومىالدخلزيادةفيالمصرفيةوالأنشطة

الإمماراتدولةفيللزراعةالصالحةالأراضينسبةتقل

الصحراوية،الواحاتفيالمزارعونويتركز%،أعن

ينتجحيث،الإماراتشرقىالواقعةالسهليةوالأقاليم

صناعىمشروعأكبرتعتبرالتي،دبىألومنيومشركةلمرافقجويةلقطة

دبي.فىنفطيعير

يقوم.كماالمحاصيلمنوغيرها،والطماطم،والبطخالتمر،

يقوم.كماوالضأنوالماعزالإبلبرعيالصحاريبدو

منوغيرهما،والروبيانالأسماكبصيدالسواحلسكان

المتنوعة.البحريةالأحياء

دبيفيالإماراتلدولةالرئيسيةالموانئوتتمثل

زيتإلىإضافةالإماراتوتصدر.والشارقةوأبوظبي

التمورمنقليلة،كمياتالطبيعىوالغازالبترول

والمنتجات،والملابسالبناءموادتستوردكما،والأسماك

.والآلاتالغذائية

والقرىالرئيسيةالمدنبينبالربطالبريةالطرقوتقوم

فىدوليةمطاراتستةبوجودتتميزالتيالإماراتدولةفي

الخيمة.ورأسوالشارقةودبيوالعينظبيأبو

كتي!!!ج!؟

العربيةبالإماراتصحراويةأقاليمعبريمتدالذيالبترولأنابيبخط

وعددالإماراتمنالناسلآلافالعملالشرولصناعةتتجح.المتحدة

.المجاورةالعربيةالدولمن
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أبوظبي.فيالنهفةسماتمنالحديثةوالمبانيالعامةالحدائق

الرئدسيةالمدن

دوأسةعاصمةوهى،أبوظابيأيضاوتسمىأبوظبى

إماراتسبعمناساساتتكونالتيالمتحدةالعربيةالإمارات

تعدالتيظبيألولإمارةعاصمةأيضاظبيأبووتعد.عربية

أم761عامتأسعستولقدالسئ.الإماراتإحدى

035.289سكانهاعددبلغاللؤلؤ.لتجارةميناءبوصفها

.أم699عامنسمة

الخليجشرقىجنوبفيجزيرةعليالمدينةوتقع

خلالمنللإماراتالرئيسيةلالارضوترتبط،العربى

الدولي.ظبىأبومطارفيالحرةالسوق

اكتشافمنذسريعةبخطواتالمدينةنمتولقدجسر.

القرنمنالستينياتبدايةفيالساحلياليال!م!علىولا!

الذي،الوطنيالتقدملبرنامجوففاتطويرهاوتمالشمرين،

وطرقاتها،مبانيهافيوالتوسعمينائهاتحسينفيساهم

أصبحتحتى.والدوليالرئيسىمطارهاتحسينإلىإضافة

العالم.فىالنموذجيةالمدنمن

بهدفتشجير،بعملياتأبوظبيبلديةقامتولقد

المناطقمساحةبلغتحتىفيها،الحضراءالرقعةنشر

الماضيةالسنواتخلالوخارجهاالمدينةداخلالمزروعة

وحدائق،خضراءمسطحاتشملتهكتارا،34802

زرعت.كماومراعيوخضراواتوعاباتأعلافومزارع

عددهقدرحتى،أبوظبيأنحاءمختلففىأضخي!!اأشجار

إضافة،نخلةألف004منبأكثرفقطالماضىالعامخلال

مناطقعدةفيمزروعةنخلةوتسع!ائةملايينأربعةإلى

ومزارعبها،المواطنينمزأرعإلىإضافة،أبوظبيبغربي

وبينونة.والمرفأبالعينضواحيها

لتطويرهاجديدةمشاريعللمدينةوضعتكذلك

لتجميلالثانيةالمرحلةمشروعأهمهامنوتحديثها،

منبدايةدرهممليون05حواليبتكلفةأبوظبىكورنيح!

إلىإضافةالأخضر،الرأسحتى،هيلتونأبوظبيمنطقة

مصنعتطويرمع،جفالنفاياتوسائلتحسينمشروع

للاستفادةالعمليةالوسائلأحدثخلالمنالحالىأ!سمادا

تعليبمصنعإنشاءمشروعوكذلكالمواد،تلكمن

اللحومأسواقإنشاءومشروعالمرفأ،فيوالفاكهةالخضر

وناديياسوبنيكالشهامة،المدينةأحياءفيوالخضراوات

الجولف.

تنفيذإلىلت!تدالمدنيالتخطيطدائرةاتسعتوقد

الرياضية،زايدمدينةكمشروعالمهمةالمشروعاتبعض

العامةوالأمانةالعهد،وليالسموصاحبديوانومشررع

وتخطيطأبوظبيبلديةدائرةومبنىالتنفيذيللمجلس

ومشروعاتالمرور،لإشارأتالآليالتحكمومبنى،المدن

وتطوير،العاصمةمنمتعددةبمناطقالحديثةالفيلات

الخيمة،ورأسوالشارقةبالعينالرياضيةالأنديةمنشات

ومبنى،الغربيةبالمنطقةالرياعىزايدبدعناديوإنشاء

والرياضة.للشباباللأعلىالمجلس

تؤكدالتيالتاريخيةالاثارمدينةالعينتعتبر.العين

آثارهاترجعإذ،بالتاريخالإماراتأبخاءاتصالعمق

الابحاثاكدتولقد..مقسنة0004إلىالتاريخية

الذي،القديمةالأفلاجأحدوجودالاثارعلماءبهاقامالتي

يرفييستخدمكانإذبأسرها،العربجزيرةعرفته

الذيالحضاريالمستوىإلىيشيرالذيالأمر،المزروعات

ممارستهموفي،الرينظماستخدامفيالمنطقةأبناءبلغه
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دو!عاصمةظبىأبو

،المتحدةالعربيةال!مارات

فيظبيأبوإمارةوعاصمة

مدينةوهي،نفسهالوقت

علىتحافظأنهاإلاعصرية

تعكس.وتقاليدهاتراثها

لشارعمن!االصورة

مسجدأماميمرعضري

تعايشوأالتيبالأرضالزراعياستقرارهميؤكدمماللزراعة

معها.

البقايامنالعديدعلىيحتويمتحفاالعينوتضم

سكانهامارسوكيفتاريخهاتحكيالتى،القديمةالأثرية

منبالعديدالعينتتميز.كذلكوالتجارةالزراعةحرفتي

أراضيتحميكانتالتي،والحصونكالقلاعالثابتةالاثار

الحديثةالحضاريةوقفزاتهابحاضرهاالعينتتألقكماالمنطقة

التى،الإماراتجامعةتضمالتىفهي،قليلةسنواتعبر

وتسير،والمعرفةالعلمشعلةتحملوطنيةأجيالفيهاتخرج

مستقبلهنحوالوطنوخدمةوالتعميرالبناءركبفي

عامحتىمستقبليمخططللعينوضعوهكذا.الافضل

والعمرانيةوالرأسيةالأفقيةتوسعاتهاشملم0002

أيضا.والاقتصاديةوالصناعية،والسياحيةوالحضارية

الاقتصاديالنشاطبهايتركزالتىالمدينةهي.دبي

سكانهاويتركزتطورا،العواصمأكثرمنوتعد،والعمراني

.الإماراتأنحاءالىمنتشرةالأطفالملاعب

يخترقالذيالخيرخورجوانبعلى(نسمة101.674)

وفدتإذ،الإماراتيةللحكومةالمفضلالمقاموتعد.دبى

الماضيالقرنمنالثلاثينياتفيمكتومالأسرةإليها

بها.واستقرت

التجاريدبيمركزالتجاريةدبيمعالمأفضلومن

شركة001حواليويضمام979عامافتتحالذيالعالمى

والمكاتبالقنصلياتمنعددإلىإضافة،كبيرةومؤسسة

جانبإلي.الختلفةوالتسويقيةالتجاريةوالخدماتالتجارية

الدولية.للمعارضخصصكمتصالات

،المتعددةوالحدشةالقديمةبأسواقهادبيتمتازكما

والفواكهوالخضراواتوالفضةالذهبأسواقإلىإضافة

فندقا،الثمانينعلىتزيدالتىفنادقهاعلىفضلا،واللحوم

بالخليج.السياحيةالمراكزأهممنأصبحتوبذلك

يبعدالذي،علىجبلميناءدبىفىالموانئأبرزومن

عاممنذفيهالعملوبدأكم35بحواليالمدينةعن

أنواعكافةلاستقبالمهيأةرصيفا،67ويضم،ام769

النفطوناقلات،الطيعىالغازحاملاتمثلالسفن

علي.بجبلحرةمنطهـقةإنشاءتمكما،العملاقة

وهو،المدينةمظاهرأهممنالخيرخوريعدكذلك

بهذاوس!،ودبيوبرديرةهمابمقسمينإلىيفصلها

الإمارةرفاهيةفىتسببالذيالمائيالشريانلأنهالاسم

جوانبهفعلى.تطهيرهبعدخاصةوحديثابمقديماورخائها

تتميزبما،العملاقةأوالارتفاعالشاهقةبمبانيهالعمرانامتد

.الناضرةالخضرةتلفهحديثتخططمنبه

بعالمالعالميارتباطهالدبيشهرةأحدثولعل

منالعديدتنظيمفينجحتعندماخاصة،الرياضة
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المالىللازدهارعلامةالخور،علىتبرزوالمصارفالشاهقةالمباني

دجمط.فيوالتجاري

ناديكانلهذا،المتنوعةالرياضيةاللقاءاتأوالدورات

تضمالتى،الرياضيةالمعالمأشهرمنللجولفالإمارات

القوىأحابوأ،القدمكرةلرياضةحديثةملاعب

المجمعالمدينةمعال!اأشهرمن.كذلكالسباحةوحمامات

للجوافنادياويضما،دبىخورعلىيطلالذي،السياحي

الرياضةبينماويجمعوميناء،جديدا،عالمياوفندقا

المدينة.قلبيشغلواحدموضعفيوالتجارةوالسياحة

بالدوربدبىوالسياحةالتجارةترويجمجلسويضطلع

تستقبلحيث.بالدولةاسمياحة!ةحرتنشيطفيالأكبر

بالجائزةدبىفازتوقدسنويا.سائح3.1..)...دبى

الأوسطالشرقفىمقصودةوجهةأفضلبوصفهاالذهبية

.المتحدةالعريةالإماراتدولة!يالمهمةالموانئأحددبيميناء

الدولي.دبيمطارمنجانب

دبيفيالتروبللسياحةمجلسوفاز،أم!69عامفى

أفضلبوصفهالتواليعلىالثالثةللسنةالفضيةبالجائزة

حدائقتمثل.والمؤتمراتللسياحةالأوسطالشرقفىمركز

اسمفنومناظروالكورني!والصفادبىوخورالممرز

بخورالمصنعةوالجواليتوالسنابيكالأبواممثلالتقليدية

عناصردبرةوبردبيبرمنالمرتادينتنقلالتىوالعبرةدبى

للزائرين.جذب

عامنسمة004!933سكانهاعددبلغ.الشارقة

الخليجساحلمنالغربيالجانبعلىوتقعأم،699

مثلشرقاتواجههاالتيالإمارةلمدنمواجهة،العربى

القوةلقيادةمركزاالشارقةوتعد.وخورفكاندبامدينتى

للقواتمركزاقبلمنكانتإذالإماراتلاتحادالدفاعية

الملكى.الطرانولقوة،البريطانيةيةالعس!

الحضاريةالإنجازاتمنالعديدالشارقةحققتولقد

المجالاتمختلففيالماضيةالثلاثةالعقودمدىعلى

والزراعية.والتجاريةوالصناعيةالعمرانية

العديدإنشاءالشارقةشهدت،العمرانىالمجالففى

الدوليالشارقةمطاريشهد،كذلكالرئيسيةالطرقمن

عددوزيادةالطيرانحركةمإزدهارتتنا!سبتوسعات

كما.والبحريالجويالشحنحركتيونموالمسافردن،

والإسكانيالعمرانىالتوسعخطةللمدينةوضعت

إلىإضافةمستقبلا،السكانعددتطورلاستيعاب

أحدالمدينةلتظلوالترفيهيةالسياحيةبالجوانبالاهتمام

اسمياحي.الجذبمراكز

%04الانحتىبالشارقةيوجدبمالصناعةمجالوفى

التي،الدولةفيالعاملةالصناعيةالمنشآتعددإجماليمن

تركزويعزى،المتنوعةالإنتاجمجالاتمنالعديدتغطي

تكلفةبأسعاروعناصرهمقوماتهتوافرإلىالصناعيالإنتاج

إلىالصناعيالإنتاجتركزيرجع،كذلكمنخفضة

لتشجيعالمحليةالدوائرتوفرهاالتيالمتنوعةالتسهيلات



على.جبلميناءفيالحاوياتمناولة

منالصناعةانتقالإلىأدتالتي،الناميةالصناعيةالمشاريع

الومميطةالسلعإنتاجإلىألمحدودةالاستهلاكيةالسلعمرحلة

،المالرأسوكثافةالحديثةالتقنيةمنبالامشفادةوالمتوسطة

المطابقالإنتاجلتكنولوجياالمواكبةالإنتاجيةالمشاريعوتنمية

أقي!تهناومن.العالميةالخليجيةالمواصفاتلمستوى

الكبيرةالصناعاتتستوعبمتكاملةصناعيةمنطقةبالشارقة

فيهاالمستخدمالمالرأسإجماليوصلبحيث،بالإمارة

.ام599لعاممنشأة938فى،درهممليون1)002

قفزاتمؤخراالشارقةحققت،التجارةمجالوفى

التجارةقطاعفحقق،الماضيةبالسنواتمقارنةبارزة

بعاممقارنةقياسيةأرقاماام099عامفيالخارجية

ليصل%،ا6.5نسبةإلىحجمهازادحيثأم،989

مليارات4بلغتإجماليةبقيمةطنا،أ،951)384إلى

سنويةزيادةبنسبةأي،درهمألفا8وهمليونا94و.

.أم989بعاممقارنةالقيمةحيثمن%3442.قدرها

خالدميناءيعبرالإمارةمنالصادرحجمزادولقد

خلال،الدولىالشارتةمطاروعبر،وخورفكانبمالشارقة

إلىلتصلأ%،6.29بنسبةام199عام

ألف513ومليونا59قيمتهابلغتطنا،78707.

667تراالإما

خاصااهتماماويجدالزراعيةالمحاصيلم!مهماحانبايشكلالنخيل

الدولة.من

قيمتهامن98%7.إلىتصلزيادةبنسبةأي،درهم

.أم989بعاممقارنة

دائم(تجاري)!عرضالإماراتأكسبومركزقيامويتوقع

نقلتأنبعد،الاقتصاديةللحركةبتنشيطالمستقبلفى

عاممنمايوفيالشارقةوصناعةتجارةغرفةإلىملكيته

والتجارةالاستثمارآفاقسيوسعالذيالأمر،ام199

ورجالالدولةأعمالرجالبينالاقتصاديةالعلاقاتوتوطيد

والعالم.العربيةالمنطقةنظممختلفمع،الشارقةإمارة

البلاد.فيالسياحةنموعلىآخرلثاهدالشارقةمطار
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.الإماراتفيالمحمياتإحدىم!جانمااللقطاتهدهوكطص.حاصةعايةالمتحدةالعرليةالإماراتح!صمةأولتها.الفطريةالحياة

لا!+

المحرليةالإماراتدولةفىوالصحراءالدويسصاتم!والصقرالجمل

.المتحدة

أحياللربطالدولةاهتماماتأحدالأجداد،ومافىبالتراثالاهتمام

بماضيهم.المستقبل



وقلةبالخصوبةالخيمةرأسأراضيتميزت.الخيمةرأس

المياهمواردوفرةجانبإلى،للزراعةوصلاحيتهاالملوحة

بالخضراواتالمزروعةالأراضيمساحةاتسعتلذا.العذبة

وصلتالشالحقليةالمحاصيلكذلكدونما.457.26إلى

إلىوالنخيلالفاكهةأشجارومساحةدونما،7305إلى

حواليإلىالنخيلأشجارعددووصل،دونما00077

منالزرأعيالإنتاجبلغكما،شمجرةألف007

التمورإنتاجووصل.العامفىطنا.58588الخضراوات

الحقليةالمحاصيلإنتاجبلغكما.طنألف25إلىوالفواكه

بإدخالأيضاالزراعةتطورتولقدطنا.4867.1

وأدخلت،للمياهالأمثلوالاستغلال،الجديدةالتكنولوجيا

البيوتعددوبلغوفيرا.إنتاجافحققتالمحميةالزراعة

شغلتبيتا9637حواليأم699عامالزراعيةألمحمية

دونما.66591مساحة

عينمنتجعمشاريعهاأبرز،كاناسمياحةمجالوفى

الزاهيةوالخضرةالبحرمياهبينالجامعالسياحىخت

منالحارةالمعدنيةالمياهتدفقويلاحظ،العاليةوالجبال

أمراضعدةمنألاستشفاءعلىبهاويستعان،العين

اللأعيادأيامفيخاصة،الجلديةوال!مراضكالروماتيزم

حديقةوأهمهاالعامةالحدائقتنتشركذلك.والإجازات

خزاموحديقةهكتار،ألف03مساحتهاتبلغالتيصقر

الحديثة.الألعابذات

تشتركالشراعيةالمراكب

.الزوارقسساقفي
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افتتحالذي،الوطنيمتحفهاالخميةرأسمعالمأبرزومن

وأدوات،القديمةالحياةنماذجاثارعلىويحتويأم879عام

سكانأجداديستخدمهاكانالتياللؤلؤ،لاستخراجالغوص

الحضاراتجذورأنالقديمةالحضاراتأكدتولقد.الإقليم

وأن،عامآلافسمبعةإلىترجعالإمارةعلىتعاقبتالتي

حضارةتماماتشبهالخيمةلرأسالقديمالاسممجلفارحضارة

التياليوريينحضارةوتشبهظبي،بأبىالناروأمبالعينهيلي

الاتصالوحدةعلىيدلالذيألامر،البحرينفينشات

قديما.المنطقةأهلبينوالحضاريالتاريخي

الشاملةنهضتهاالقيوينأمإمارةشمهدت.القيوينأم

مشاريعفيالنهضةهذهوتمثلت،الإماراتيالاتحادظلفي

المناختهيئةعلىانعكعستالتي،والخدماتالعمرانيةالتنمية

.المتعددةوالتجاريةالاقتصاديةللأنشطةالملائم

السكنيةالمجمعاتبناءفيالعمرانيةالنهضةتمثلتولقد

واللبسهوكابروالسرةوبياتةوالراعفةالسلمةمنبكل

الرملة--السلمةمياهخطإنشاءمعوفبالمعلا،والراشمدية

بأمالجديدةللمناطقالداخليةالمياهوشبكة،الراعفة

بمحطاتالمعلافلجمياهمحطةربطومشروع،القيوين

محطةوإنشاء،الأخرىبالمناطقالمساعدةالفرعيةالمياه

بشبكةوربطها،القيوينبأمالرأسبمنطقةالبحرمياهتحلية

الطرقشقإلىإضافة.ككلللإمارةوالرئيسيةالعذبةالمياه

كم،45بطولالمعلاوفلجالقيوينأممدينتيشوارعوإنارة
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اسدواسة.ا!ىالمساحدوعمارةالحديثةالعمارةمنجانب

لال!!اءاتوتزويدهالعامالقيوينأممستشفىوإنشاء

العلمية.والخبرات

الخفيفةالصناعاتبعضقيامالإمارةشسهدتكذلك

صشاعاتمج!لإنشاح!العمليجريحيث،والثقيلة

فيافتتحتالتيراضمدبنأحمدبميناءالحرةالمنطقة

الماضية.اسشوات

أ!ذيا،البحريةالأحياءمركزالقيوينبأمويوجد

ويقوم!ص!!!،أ!دشا!ةابمياهأصسمكيةاالثروةإنماءفييساهم

المحزونوزيادةتطويرعلىأمحملوا،الصيادينبتدريب

الغذائيالأمنتوفيربهدفالدولةبمياهالسمكي

اهتماما،الزراعيةالمعلافلجمنطقةشهدتلها.كذلك

بأمأقيمت،كماوالزراعيةالحيوانيةالثروةزيادةعلىساعد

زراعاتوانتشرت،والزراعيةالبيطريةالمراكزالقيوين

والفواكه.والحمضياتالخضراواتومزارعالنخيل

القيوين.أمإمارة

عجمار.إمارةفيالساعةمدان

غيرهاشهدتهاالتىالعمرانيةالنهضةشهدت.عجمان

الاهتمامهونهضتهامظاهرأبرزل!ش،الإماراتمدنمن

البلاد،مرافقأهممنيعدالذي،البحريعجمانبميناء

أرصفةستةويضموالاستيرادالتصديرحركتيويخدم

،الطرقإنشاءإلىالاهتمامامتدولقد.حديثابنيت

فيالمنتشرةالقلاعوترميم،للمدينةالجماليةوالجوانب

الأسواقكثرتكماتسويرها،علىوالعملالإمارةاأرجاء

يفصلالعردق،الإسلامىأ!الغواأخجاريةاالمجمعاتذات

.والمتنزهاتالحضرةجميعابينها

بهفتوفرت،عجمانشاطئإلىالاهتمامامتدكذلك

أخيراوتم.المياهعلىوالتزلجالسباحةرياضةمقوماتكل

الداخلمنالزائرينإليهجذبالذيعجمانمتحفافتتاح

الأمر،رالإمطرةالأجطادتاربحجاةيعرضحيث،والخارج

مستقبلا.السياحيةبالمنشآتالاهتماممدىيعكسالذي

لالفجيرة.عامةحديقةفيجمالىمنظر
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تمالذيزايدميناءمنجانب

.ام729عامافتتاحه

التيالعمرأنيةالنهضةمظاهرالفجيرةشهدت.الفجيرة

الفجيرةميناءإنشاءوأبرزها،الإماراتمنغيرهاشهدتها

علىمتميزجغرافيموقعذاتالفجيرةأنباعتبار،البحري

نقطةالميناءكانلذا،الدوليةالمضايقخارجالمفتوحةالبحار

خلالمن،الأوروبيةوالدولاسياشرقىدولبينالتقاء

يتمالذيالدوليةالملاحةلخطوط،المنتظمالملاحيالنشاط

الميناء.عبر

تربطهاالتيالطرقشبكةفىأيضاالفجيرةنهضةوتبرز

الزيد-الفجيرة-طريق،ذلكمثال،الدولةأجزأءبباقي

يصلبطولالشارقةإمارةإلىيصلحيث،كم65بطول

منالانتقالعناءالمواطنينجنبالذيالأمركم،أ01إلى

يتوغلونساعات7قدرهزمنيمدىفيالشارقةإلىالفجيرة

كذلك.الخطرةالجبالوسفوحالوديانمسالكفيخلالها

002بناؤهكلفالذيالكبيربمستشفاهاالفجيرةتميزت

الأقسامكافةوبهسريرأ،042ديتسعوالذيدرهممليون

كلفالذي،الفجيرةدبامستشفىوكذلك،المتخصصة

العلاجية.الأقسامكافةبهوتتوافر،درهممليونأ45بناؤه

،الفجيرةفىالتقدممجالاتأبرزفهىالزراعةأما

لريالصالحةالعذبةكالمياهمقوماتهاتوافرإلىذلكويعزى

وفقامساحتهاتقدرالتيالزراعيةالأراضيووفرةالمزارع

تنتجدونما..56427بحواليالإحصائياتلأحدث

والخيار،،كالطماطمالخضراواتمنمتنوعةمحاصيل

لككذ.وغيرها...لجزروا،لزهرةوا،لملفوفوا،لفلفلوا

الدولة.فىالنفطيةالمنشآتإحدىالمركزيزاكممجمع

دونما،0885حواليالنخيلزراعاتأراضيمساحةتبين

ومن.نخلةالف043منتقتربفهيالنخيلأعدادأما

الفواكهد!نتا!النموذجيةدبامزرعةالزراعيةايلإنجازاتأبرز

.للحمضياتمشاتلستةإنشاءتموشتلاتها،كذلك

حامواديسدهوهناالزراعةتخدمالتيالسدودوأبرز

مياهمنسوبرفععلىوالعمل،والوديانالأمطارمياهلحجز

ويمكنه،والزراعةالشربفيالمزدوجاستخدامهابهدفالابار

درهم.مليون27بنائهتكلفةوبلغت3،ممليون02حجز

الوريعةفيالصغيرةبالوديانارتبطتلممدودمجموعةوهناك

.الفجيرةدبابمدينةالبصيرةووادي،أصفنىوواديوغوب

فيهاارتفع،تعليميةنهضةالفجيرةشهدتكذلك

0991عاميبينمدرسة34إلىمدارسهاعدد

،ام719عامفقطمدارسعشركانتأنبعد،أم99وا

عاموطالبةطالبا441منالعلمطلابوارتمكلدد

كماام،199عاموطالبةاطالبا69422إلىأم719

إلىالإماراتبجامعةوطالباتهاالفجيرةطلابعددأرتفع

الإماراتدولةخارجمبعوثاطالبا37إليهميضاف،802

للعلم.طلباالدولمنغيرهاإلى

تاريخيةنبذة

آلافمنذالبلدهذافيالإماراتسكانعاش

ولقدتدريجيا.حكمهالقبائلرؤساءتولى،كماالسنين

اسمابعالقرنبدايةفيالإسلامىالدينالقبائلأعتنقت

.الميلادي

الطرقأهمعلىبوقوعهاالإماراتدولةوتتميز

،الميلاديعشرالسادسالقرنبدايةومع.الرئيسيةالتجارية

مع،اللإماراتفيتجاريةمراكزالأوروبيةالجالياتأقامت

فيالأوروبيةالدولأقوىمنأصبحتبريطانياأنملاحظة

العربيةالإماراتبدأتعشرالثامنالقرنوخلال.الخليج

فيالمتحدةالعربيةالإماراتدولةالانمنهاتتكونالتي

الخيمةرأسمنكلالبدايةفيوكانتوالنمو.الظهور

ترتبطحيث،الإماراتيةالدويلاتأقوىمنوالشارقة

عليهيحصلانوبما،بحريةقوةمنيمتلكانهبمامعاقوتهما

اللؤلؤ.وتجارةاستخراجمنمستمدةثروةمن
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الحيمه.رأسرفيأثريموقع

عشر،التاسعالقرنوبدايةعشرالثامنالقرننهايةومع

الحروبمنالعديدوالشارقةالخيمةرأسمنكلخاضت

علىالسيادةفرضبهدفالخلئ!دويلاتمنغيرهاضد

ذأنروحإدحساءفيبريطانياساعدتولقد.الإقليمتجارة

جميعأجبرتكما،أحشارقةارالخيمةبرأسالمرتبطالصراع

والاعتداءالقتالتحريمهدنةتوقيععلىالإماراتيةالدويلات

البحر.في

الإماراتجميعشملتالمعاهداتمنسلسلةذلكتلا

إقليماباسمالإقليماشتهرهناومنالتاسئكثمر،القرنفي

سلسلةإلىذلكويعزى،الهدنةساحلدويلات

القرنوملدايات.فيهأبرمتالتيالهدنةمعاهدات

دولتينبمثابةودبىأبوظبيإمارتاأصبحتالشمرين

علىسيوتهافرضتقدكانتبريطانيالكن،رائدتين

منالحمايةلهاضمنت،كماللإماراتالخارجيةالشؤون

مأ!تركتفقدالإماراتحكامأما.الحارجيالهجوم

أطالحاوظل.للإمارةالداخليةالشؤونفىالتصرفحرية

ح!ت،العشرينالقرنمنتصفحتىالمنوالهذاعلى

حقوقوعلىالحدود،علىالتقليديةالنزاعاتاندلعت

أدتأخرىنزاعاتإلىإضافةاللؤلؤ،عنللبحثالغوص

.الإماراتتلكبنالحروباندلاعإلىكلها

الدولبدأتأيضا،العشرينالقرنمنتصفوفي

فيالبترولعنوالتنقيبالبحثعملياتفيالأجنبية

اكتشافتم،أم589عاموبحلول،المتصالحةالإمارات

زيتتصديرفيالإمارةتلكوبدأت.أبوظبيفيالبترول

اكتشافأم!شأم669عاموفى.أم629عامالبترول

عامالبترولإنتاجوبدأ،دبيفىكبيرةبكمياتالبترول

منالبترولعائداتم!صنتولقد.الشارقةفىام749

الدولبمصافالشارقةإلىإضافة،ودبيأبوظبىإلحاق

لبعضالأخرىالإماراتإنتاجذأسكتلاولقد.الحديثة

الاعتمادفيجميعااستمروالكنهم،البترولمنالكميات

أسسمنباعتبارهما،الأسماكوصيدالزراعةعلى

الإقليمي.الاقتصاد

ا!متقلالهاعلىالإمارأتحصلتأم71!عاموفي

النزاعاتبعضوجودمنوبالرغمبريطانيا،عنالكامل

رأسعدا-ترابطتالإماراتكلأنإلابينهافيماالتقليدية

في2المتحدةالعربيةالإماراتدوأ،مكونة-الخيمة

الإماراتأصبحتالعامنفعم!وفي،أم719عامديسصر

الخيمة،رأسأما،المتحدةوالأمأحربيةاالجامعةشىعضوا

.أم729عامفبرايرفيالاتحادذأطثأإانضمتفقد

فيأم719عامتألفالذيالحاليالنظامخلالومن

إدارةفيأميركلاستمر،المتحدةالعربيةالإماراتدولة

اقتسامعلىاتفقواالحكاملكن،الداخليةإمارتهشؤون

.الإماراتلكلالاقتصاديالتطويرعلىوالعمل،مواردهم

فيالمتحدةالعربيةالإماراتدولةاقتصادانتعشولقد

ماإلىإضافة،البتروليإنتاجهازيادةبتوافي،السبعينيات

الشارقة.فيالطيعيالغازتكويناتمناكتشف

الدولةرئيص،نهيانآلسلطانبنزايدالشيخأدىوقد

كما.السبعالإماراتتوحيدفي!جيرادورا،أم719منذ

لبناءالنفطيةالثروةعائداتوسخرالدفاعيةقواتهالتوحيدقام

الدولمعممتازةعلاقاتزايدالشيخوأقام.والمواطنالوطن

.الأخرىالعالمودولوالإسلاميةالعربية

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

م!صتومآلراشدب!م!ضهومرايدلهيار،أ!آ

الإسلاميةالمسظماتتاريح،الإمارات

الحليجيةالمحظماتالعريةالدولحامعة

العربيةالمنظ!اتالعربيةاللادفىالبريالحيوالى

للنفطالمصدرةالدولممظمةالعربىالخليح

احريةاالحزيرةفىالأثريةاالمواقعمعتومآلسعيدسراشد

العربيةالملادفيالريالنماتالقاسيمح!دب!سلطاد

المفطالقاسميمحمدسصقر

الموفموععناصر

الحكمنظام-1

السكان-2

التعليمأ

الصحة!-

الأخرىاالحدماتج

والمناخالسطح-3

الإماراتيالاقتصاد-4

الرئيسيةالمدن-6

الحيمةرأسهـألوطى

اغيوي!اأم-والع!!!-

عحمانردلي!

المجيرة-حالمتحارقة-د

تاريخيةنبذة-5
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المتحدةالعربيةالإماراتدولةتاريخ

من:تتكونعربيةدولةالإمارات.ثارلح،الإمارات

القيوينوأمالخيمةورأسوالشارقةودبيظبيأبوإمارة

قيامإلىأدتالتيالعوأملأهمومن.وعجمانوالفجيرة

قربى،صلاتتربطهمالإماراتهذهسكانأنالدولةهذه

هذهحرصأيضاالعواملومن.وخؤولةعمومةأبناءفهم

والسياسيالعسكريالاستقرارتحقيقعلىالإمارات

فيممكنايكونلاالذي،المنطقةفيوالاقتصاديوالأمني

هذهاتحدتفقد،الأهدافلهذهوتحقيقا،التفرقحالة

مترابطة.واحدةدولةوكونتالإمارات

القديمةالعصورفيالإمارات

العربيةالإماراتفيكثيرةآثارأكتشافمؤخراتم

نصباالاثارهذهوتشمل.ظبيأبومنطقةفيخاصة

عليهانقشقديمةومقابرالفخارمنوقطعاقديمةتذكارية

هذهصلاتعلىالاثارهذهأكدتوقد.حيواناترسوم

فينشأتالتيالعريقةالسومريينبحضمارةالقديمةالمنطقة

الرافدين.بلاد

ويذكر،بالفينيقيينوثيقةعلاقةالإماراتسمكانوكان

-هيرودوتاليونانيالشهيرالمؤرخومنهم-المؤرخينبعض

نإبل،العربيالخليجمنطقةمنقدمواقدالفينيقيينأن

منعرباصلاهمالفينيقيينأنيؤكدالمؤرخينبعض

بنالوثيقةالقديمةفالعلاقةحال،كلوعلى.الخليجمنطقة

واضحةالفينيقيينوبين(العربية)الإماراتالخليجمنطقة

المدنبعضأسماءفيالتشابهمنها،مختلفةمظاهروتتخذ

مدنبأسماءولبنانسوريامموأحلعلىالموجودةوالجزر

وصورأروادمثلالعربيةالجزيرةشبهمنالشرقيةبالسواحل

وغيرهما.

صولاتالمنطقةلسكانكانفقد،ذلكإلىوإضافة

شنهاالتيالبحريةالحملةتلكأشهرهاالفرسمعوجولات

القرنأوائلفيفارسبلادسواحلالخلئكللىسكان

وقد،الفارسيةوالموانئالمدنفيهاوهاجمواالرابالميلادي

بالهجومفارسحاكمالثانيسابورالحملاتهذهعلىرد

المنطقةوكبدالبحرينوعلىللخليجالعربىالساحلعلى

فادحة.خسائر

الإسلاميالعصرفىالعربيةالإمارات

إلىبولعوة!!محمدارسولىأللهبعثعندما

فتحوبعد.المنورةبالمدينةالإسلاميةالدولةأمس!،الإسلام

.الإسلامفىالدخولإلىالمجاورةالأمصاربدعوةبدأ،مكة

أرسلالتيالمناطقأوائلمنالعربيالخليجمنطقةوكانت

فقدالئه؟دينفىللدخوليدعوهامنلجطالرسوللها

عمانمنطقةإلىالسهمىالعاصبنعمروالنبيأرسل

وقد.البحرينإلىالحضرميالعلاءأباأرسلكماوصحار،

كثيرإسلاموحسنع!الرسولعهدفيالخليجأهلأسلم

منكبيراعدداأنهووفاتهبعدحدثالذيأنغير.منهم

جاورها.وماعمانمنطقةفىالإسلامعنارتدالناس

إلىفاضطرفشلولكنهالفتنةإخمادعمانملكوحاول

فأرسلعنه،اللهرضيالصديقبكرأبيبالخليفةالاستعانة

بقيادةأولهاكانكبيرةجيوشثلاثةبكرأبوالخليفةله

حذيفةبقيادةوالثانيعنه،اللهرضيجهلأبيبنعكرمة

عرفجةبقيادةوالثالث،عنهأدلهرضيالأزديمحصنابن

إلىالإسلاميةالجيوشهذهوصلتوقد.عنهأدهرضي

دولةساحلعلىاليومموجودةتزاللاالتيدبامدينة

قائدمالكبنلقيطوكان،المتحدةالعربيةالإمارات

وانتصرتدبافيالحربودارت.إليهالجأقدالمرتدين

،الإسلامإلىالمنطقةوعادتلقيطوقتلالإسلاميةالجيوش

ردتهما.عنأيضاوالبحريناليمنعادتكما

الإسلامبعدنسبيواستقرارهدوءكلهاالمنطقةوساد

.الميلاديعشرالسادسالقرنبدايةحتىامشمر

وأوروباالخليج

إلىوصلتالتيالأوروبيةالأقطارأولالبرتغالكانت

رأسطريقباكتشافجاماديفاسكوقامالخلئكندما

لممفنجالتوقدالهند.إلىالمؤديالصالحالرجاء

المسيطرةأصبحتالزمنوبمرورالخليجمياهفىالبرتغالب،

وإفريقياالهندبينالبضائعتنقلوأصبحتالملاحةعلى

الملاحةعلىبالسيطرةالبرتغاليونيكتفولموأوروبا.

وكانوا،الخليجبلادعلىالسيوةحاولوابلوالتجارة

سيامشهم.تنفيذفىوالوحشيةالبطشيمارسون

الأسطولعلىالبريطانىالأسطولانتصاروبعد

السيطرةفيالإنجليزفكرام،588عامأرماداالأسباني

بسببينتذرعواثمبالتجارةوبدأواالخلئ.وعلىالهندعلى

المنتشرةالقرصنةنشاطإيقافهما:الخليجلدخولآخرين

متمركزةكانتالتيالرقيقتجارةوإيقاف،الخليجمياهفي

الخليج.فى

التأكديحاولونالأمرحقيقةفيكانواالإنجليزأنغير

المشخدامهالضمانالخليجسواحلعلىسيطرتهممن

التجاريةمصالحهمولتامينوالعسكريةالبحريةللأغراض

.الشرقفيوالاقتصادية
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إيجادإلىسعتالتيالأقطارمنأيضاهولنداوكانت

الهولنديالأسطولتعاونوقد.والخليجالهندمععلاقات

البرتغاليالأسطولضربعلىالبريطانيالأسطولمع

ماوالإنجليزالهولنديينأنغير،أم635عاملهماالمنافس

البلدينبينحربإلىأدىتنافسفيدخلواأنلبثوا

بعدللتحالفأجلداناوعاد.ام652عامحتىاستمرت

فىالتجارةساحةعلىخطيرجديدمنافسلظهورذلك

إلىأغرنسيوناوص!!فقدفرنسا،هوالخليجومنطقةالهند

أضهاضا:تطور.الخليجبمنطقةواهتمواأم664عامالهند

حر!فىاجلدادادخ!!أدإلىوالفرنسيينالإنجليزبين

.أم763إلى1756مناستمرت

وهدوء،أم978عابمالكبرىالفرنسيةالثورةوبعد

.الشرقفىاخرىمرةيفكرونالفرنمسيونبدأ،الأحوال

كبيرةإمبراطوريةلتحقيقسعيابنفسهالجيم!نابليونوقاد

والهند.العربيوالخليجوالعراقوالشاممصرتشمل

تحقيقفيأغرنسيينافشلإلىأدتعدةعواملوتضافرت

الإنجليزاكتشافالأسبابهذهأهموكان.إمبراطورسهم

وسعى.حجيرةإمبراطوريةلتكوينالفرنسيالخططلهذا

الحليجومنطقةالشرقعلىللسيطرةالوسائلبكلالإنجليز

خاصة.

أصسيطرةاالإنجليزلحاو.الخليجعلىالإنجليزسيطرة

بالمعاهداتوذلكالإماراتفيهابماالخليجعمنطقةعلى

استخداممنيتورعوالمأنهمغير.والتودداللينوبسياسة

المقاومةأوبالتهديدشعرواعندمااستخدموهافقد،القوة

القيمبعضضربتأنحدثوقد.بالمنطقةلسياساتهم

وأنزلتأم608عامبالمدافعالخيمةرأسالإنجليزيةالبحرية

بالشجاعةعرفواالذينالقواسملإخضاعهناكجنودها

سيطرةيعارضالذيالإسلاميالوعىبنشروبدأواوالإقدام

اللإنجليز.

الوجودمقاومةمنأغواسماالضرب!ذايمئولم

كلماالإنجليزضربفيفام!تمروابالإماراتالإنجليزي

لمالمهادنةسياسةأنالإنجليزوشعر.لذلكفرصةوجدوا

عسكريةحملةوأرسلواالعنفإلىثانيةمرةتنحثلجأوا

وكان.تجمعهمومراكزالقواسممعاقلهدمعلىعملت

حتىالقرصنةالمشروعةالمقاومةهذهيسمونالإنجليز

مالهموكان.العالمىالعامالرأيأمامضربهايستحلوا

المقاومةعلىكاملاقضاءيقضواأناستطاعوافقدأرادوابم

كانوالتى،الخيمةرأسفيمتمركزةكانتالتيالعربية

القواسمصمودرغمذلكحدث.القواسميقودها

كانتفقد؟المستميتودفاعهم،النادرةوشجاعتهم

والإقدامالشجاعةمنفاعليةأكثرالمدمرةالحديثةالأسلحة

المتكافئة.غيرالمعركةتلكفي

وعقدت،الخليجفيالإنجليزمقاومةبدلكوانتهت

والساحلالإماراتشيوخمعمعاهدةأم082عامبريطانيا

البريطانية.الحمايةتحتالإماراتوباتت،العماني

العربيةالإماراتاستقلال

العربىالعالمفيالاممتعماررةبخصوأالوعيانتشر

استعمارفيبعضهاتنتقدنفسهاالاوروبيةالأقطاروبدأت

تعلنأنالبريطانيةالعمالح!صمةفاضطرت،الأخرىأسبلادا

الإعلانلهذاوكان.أم719عامقبلالخليجمنانسحابها

الإماراتشيوخأنإذ،الإماراتاتحادقياءفىكبيردور

الختلفةللأطماعضحيةسيكونونأنهمجيذايدركونح!انوا

والبرتغاليينالهولنديينطمععرفوافقدمتفرق!ت،ظلواإذا

فيبالعرباحتكواقدالإنجليزوكانوالإنجليز.والفرنسيين

البيوتبتفتيشيقومونكانواإنهمبلمراتعدةالخلبج

12فىدبىبضربقامواأنهمكما،السلاحعنبحثا

بالمدافع،المنازلمنكثيراوحطموا،أم019عامديسمبر

وأ،السلاحعنبالبحثبرروهاأعمالمنذلكعيرإلى

الرقيق.أوالقرصنةمحاربةأوالأمناستتباب

الثانياليومفيتم،عديدةولقاءاتاجتماعاتوبعد

العربيةالإماراتدولةقيامإعلانأم71!عامديسمبرمن

الإنجليزعنبذلكفاستقلت(إمارات)ستالمتحدة

الخارجية.شمؤونهاوتولىالبريطانيةالحماية!ترةوانتهت

الخيمةرأسإمارةانضمت،أم729فبراير01وفى

الثامنةالدولةإعلانهايومالحدلمجةالدولةوأصبحتللاتحاد.

بعدوالثلاثينالثانيوالعضوالعربيةالدولجامعةفيعشرة

.المتحدةالأمفيالمائة

قد،الإماراتحكامللاتحاد،الأعلىالمجلسوكان

إمارةحاكم،نهيانالسلطانبنزايدالشيخانتخب

خمسلمدةالمتحدةالعربيةالإماراتلدولةرئيسا،أبوظبى

إمارةحاكم،مكتومآلسعيدبنراشدوالشيخسنوات

بنمكتومالشيخوعيننفسها،للمدةللرئيسنائبادبي

وكان.الاتحاديالوزراءلمجلسرئيسامكتومالراشمد

السبع،الإماراتتوحيدفيالمعلىالقدحزايدللشيخ

الثروةتسخيرمنالإماراتحكامأخوتهبمساعدةوتمكن

معطيبةعلاقاتلهامزدهرةغنيةدولةبناءفىالنفطجة

.الأخرىالعالمودولوالإسلاميةالعربيةالدولجميع

الإماراتيالاتحاد

إماراتسبعمنالمتحدةالعربيةالإماراتدولةتتكون

منها.واحدةلكلموجزاوصفايليفيمانورد

تبلغفمساحتها،مساحةالإماراتأكبر.ظبيأبوإمارة

الكويتممساحةأضعافأربعةتساويأي2كم06073

كم004طولهيبلغساحلولها.مجتمعةوالبحرينوقطر
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عاصمةبهاالتيظبيأبوجزيرةأهمهاجزيرة002وبها

وبهادلما.وجزيرةياس،بنيوجزيرةداس،وجزيرةالبلاد،

مهبطاتشملطن4!...تزنفولاذيةصناعيةجزيرة

المروحية.للطائرات

معالسنيينالمسلمينمنالإمارةسكانأغلبويتكون

هي:قبائلأربعإلىالإمارةسكانوينقسم.الشيعةمنقليل

أهممنتعدالتي،ياسوبنيوالظواهروالعوامرالمناصير

ظبي.أبوإمارةحكامنهيانآليتفرعفمنها،القبائل

مدينةوهي،الإمارةمدنأهمالعاصمةظبيأبووتعد

جسراسمهكبيرجسروبها.كبيرانوميناءمطاربهاكبيرة

جامعةفيهاأنشئتالتيالعينمدينةظبيأبووتلي.المقطع

ساحليةمدينةليعستالعينومدينة.ام779عامالإمارات

الإمارةوبهذه.عذبةومياهينابيعوفيهاالداخلإلىتقعبل

منكثيروبهاليوامحاضرتسمىالتيالظفرةمنطقةأيضا

الغزاةالخليجيونمنهاقاوماشتيالقديمةوالقلاعالأبراج

والمستعمرين.

وهي2كم.0093دبيإمارةمساحةتبا.دبىإمارة

جمالهاتصفعدةأسماءولها،الخليجإماراتأجمل

منالشرقىالشمالإلىوتقع.الخليجعروساسمأهمها

بمجزءينإلىالبلديقسمصغيرخليجوبهاظبيأبوجزيرة

منأهميةالأكثروهودبيديرةويسمىالشماليالجزء

الشركاتوبهاسمكانأغلبففيه،التجاريةالناحية

الشاهقةوالمبانيالتجاريةوالمحلاتوالبنوكالضخمة

والمدارسالجماركففيه،الجنوبيالجزءأما.العالميةوالفنادق

البلاد.أميروقصر،والشرطة

الألمنيومومجمعوالصلبمجهـإلحديددبيوبإمارة

الاتحادبعددبيلإمارةحاكموأول.كبرىصناعيةومنطقة

منذالإمارةتولىوقد،مكتومالسعيدبنراشمدالشيخهو

العربيةالإماراتدولةلرئيسنائبااختيروقد.ام589عام

.أم729عامديسمبرمنالثانيمنذ

تضمالتيياسبنيقبيلةفأهمهادبيقبائلأما

القبائلومن.الحاكمةالأسرةإليهاتنتميالتيالبوفلاسة

والشويهيون.والمزاريوالبحارنةوالمناصيرالبومهيرالأخرى

الزراعةالإمارةهذهأهليمارسهاالتيالحرفوأهم

والرعي.الأسماكوصيدوالتجارة

الشارقةإمارةمساحةتبلغ.الشارق!إمارة

ولها،المتحدةالعربيةالإماراتتتوسطوهي2كم006.2

حيث،الجغرافيموقعهابسببعسكريةاستراتيجيةأهمية

وقد.عمانوخليجالعربيالخليجمنكلعلىتطلإنها

مطارأولفيهافأنشأتالأهميةهذهبريطانيااكتشفت

ويبلغ.الثانيةالعالميةالحربأثناءالساحلمنطقةفىدولي

أكم.6نحوساحلهاطول

عمانخليجعلىالشرقىالساحلعلىالشارقةويتبع

الإمارةوبهذهودبا.،فكانوخوركلبا،هىمناطقثلاث

بونعير.وصيرموسىوأبوالحمريةأهمهاالجزرمنعدد

القوالمممقبيلةمنشيوخالشارقةإمارةويحكم

فتشمل،الشارقةلمجامارةالأخرىالقبائلأما.الشهيرة

والنعيموالمطاري!عليوآلوالنقبيينياسوبنيالبومهير

والهوالة.والشويهيين

وفيها،العاصمةوهيالشارقةالإمارةبهذهالمدنوأهم

الدوائرجميعوبهاالساحلعلىوتقع.الحاكممقر

طريقويتوسطها،حديثةمعبدةطرقوفيها،الحكومية

.المتحدةالعربيةالإماراتجميعيربطالذيالعروبة

وهي،الخانمدينةفهيالشارقةبإمارةالثانيةالمدينةأما

وفيها.الشارقةمدينةمنالجنوبإلىتقعساحليةمدينة

والقلاعالفنادقوبعض،الأسماكلتعليبكبيرمصنع

القديمة.

وهيالليلةبلدةهيالشارقةإمارةفيالثالثةوالمدينة

الجنوبوإلىخالد.ميناءيسمىالذيالرئيسىالشارقةميناء

.الإمارةمناطقأخصبهيالتىالذيذواحةتقعمنها

مدينةعمانخليجعلىالمطلةالشرقيةالمنطقةمدنوأهم

الشارقة.إمارةمنالشرقيةللمنطقةالرئيسيالميناءخورفكان

وتلي.الحكوميةالدواوينمنوعددومدارسمطاروبها

اللطفبمناخهاتتميزالتيكلبامدينةخورفكانمدينة

زراعية.منطقةفيوبوقوعها،الجيدةوبتربتهاالوافرةومياهها

مدينةهيللإمارةالشرقيالساحلفيالثالثةوالمدينة

مدينةوهى.خورفكانمدينةمنالشمالإلىوتقعدبا

.الجمالرائعة

الإمارةهذهمساحةتبلغ.الخيمةرأسإمارة

يبلغساحلولها.العربيالخليجعلىوتطل2كم071)0

الكبرىطنبأهمهاالجزرمنعددوبها.كم64طوله

ومناخهامتميز،موقعالإمارةولهذه.الصغرىوطنب

البحر.سطحعنمرتفعةلأنهاجميل

للقواسممقراوكانتزراعيةوأراضكثيرةمياهوبها

فدمروها.الإنجليز،قاومواالذين

كبيرعددوفيهاالخيمةرأسمدينةالإمارةمدنوأهم

الحاكمقصرفيهايوجدكما،والأبراجالحصونمن

تقعالتيشعممدينةالأهميةفيوتليها.الحكوميةوالدوائر

وهي.الخيمةرأسمنالشمالإلىكم03بعدعلى

الزراعي.وإنتاجهاالعذبةبمياههامشهورة

وبهاالرمسمدينةالخيمةرأسلمامارةالمهمةالمدنومن

تحتويالتىخويرخورأيضاالإمارةمدنومن،قديمةقلعة

الدقواقةمدينةكذلكومنها.للإسمنتومصنعميناءعلى

الفنيينتخرجالتىالزراعيةبمدرستهااشتهرتالتي
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منطهقة-كم35بعدعلى-منهابالقربوتوجدالزراعيين

.الحارةبينابئمياههاتتميزالتيالسياحيةخت

إليهاتنتميالتيالقواسمقبيلةالإمارةقبائلوأهم

الشحوح.وقبيلةحبوسقبيلةوتليها!مةالحاالأسرة

07812القيوينأممساحةتبلغ.القيوينأمإمارة

مدنهاوأهما.أحرلىاأطخليجالغربيالساحلعلىوتقع

عددوالح!صميةوالدوائرالحاك!امقروشيهاالقيوينأممدينة

بوجوداشتهرتوقد.والشركاتوالمصارفالمدارسمن

المنطقة.كلفينوعهمنالأوأ!اوهوالمالىالى!جدا!ي

سدعلىتقعالتيالمعلافلجمدينةالاهميةفيوتليها

فيالقيوينأمالعاصمةمنالشرقيالجسوبإلىكم05

خصبة.زراعيةمنطقة

تبلغأخياالسينيةجزيرةبالإمارةالجميلةالمناطة!منو

النادرةبطيورهااشتهرتوقد2كم009مساحتها

الجذابة.وأصدافها

أ!لاخاصتعددالأمارةاهذهساح!!طولعلىويوجد

أغديمة.اأدداشرامنبعددالمزودةالأثريةوالحصون

اختيعلىآلقبيلةفهيالإمارةهذهقبائلأهمأما

أصة.الجفاوقبيلةالبومهيروقبيلة،الحاكمةالأسرةإليهاتنتعسب

أنواعفهناكالألحمماكصيدالإمارةأهلحرفوأهما

يصيدونماأهمومن.الإمارةشاطئعلىجيدةتجارية

تصمديره.قبليجففالذيالسردينسمك

،خلئكلمانعلىالفجيرةإمارةتقع.الفجيرةإممارة

التيالمتحدةالعربيةالإماراتبينالوحيدةالإمارةوهي

مساحتهاوتبلغ.الخليجهذاعلىلأكملهاتطل

بعضفييباإتساعهرمليساحلولها2.كمأ003

أوديةتتخللهاجبليةالأراضيلقيةوأغلبكم32المناطق

علىالخصبةالمناطقبعضوهناكالأمطار.بمياهمليئة

ال!مارة.لمماحل

الصيف.فصلفيالرطوبةوكثيرجدافحارجوهاأما

وتقعالعاصمةوهيالفجيرةمدينةالإمارةمدنأهمومن

.الأمواجكاسرومشروعضحمميناءولهااجحراعلى

الغرفةمدينةالعاصمةبعدالأهميةفيالثانيةوالمدينة

.ومستشفياتومدارسأسواقوبهامهماتجاريمركزوهي

هادئةمدينةوهيدبامدينةفهي،الثالثةالمدينةأما

ذكرها.ممبقالتيالردةأحداثفيهاوقعتوجميلة

بيعةلأنالاسمابذأكسميتالتيالبيعةقريةوتجاورها

فيها.تمتقدبالإسلامالعاصبنعمرو

أيضاتسمىالتيالشرقييرقبيلةبالإمارةقبيلةوأهم

إلىهاجرتالتيالقديمةاليمنيةالقبائلمنوهيالمساكرة

سكانأغلبويعم!.مأربسدانهارأنبعدالمنطقةهذه

الزراعة.وفي،الأسماكاصيدفيالإمارة

كم0262عجمانإمارةمساحةتبلغ.عجمانإمارة

وأغلبسكانا.وأقلهامساحةالإماراتأصغرم!وهي

القليلة.الجبليةالمناطقبعضبهاوتوجد،رمليةأراضيها

جعلهاممالطفهواءهاأنكماكتيرةعذبةمياهوبال!مارة

أسماحل.امصيفباسمتشتهر

يحكماظلالذيالنعيميحميدبنراشدللشيخوح!ان

الإماراتدولةقيامفيكبيردورم6281عاممنذالإمارة

النعيمىقبيلةإلىالحاكمةالأسرةوتنتعسب.المتحدةأ!ربيةا

القرنخلالالأوروبيللامحتعماربمقاومتهااشتهرتالتي

.الميلاديعشرالسادس

مقروهي.العاصمة،عجمانمدينةالإمارةمدنوأهم

والاجنبيةالوطنيةوالشركاتالحكوميةالدوائروبهاالحاكم

.والمستشفياتوالمصارفوالمدارس

زراعية.منطقةفيوتقع،الممامةمدينةالثانيةوالمدينة

البيضاءالداروتشبهالأبيضباللونمطليةالمدينةومنازل

.بالمغرب

تمأيضاوهي،مصفوتمدينةفهي،الثالثةالمدينةأما

جبالهاأعلىعلىكبيرةقلعةوتوجد.زراعيةمنطقةفي

المدينة.علىتشرف

ذكرها،ممبقالتىالنعيميقبيلةالإمارةقبائلوأهم

وقبيلةالشقوصوقبيلةالمسائبةوقبيلةدوكليبيالوقبيلة

البومهير.

صيدفيعجمانإمارةس!طنأغلبويعمل

ورعيوالشمارةاكراعةوفي،السفنوصناعة،الأدممماك

الماشية.

نأأم699عامالعالميةالإحصاح!اتأوضحتوقد

بينترتيبهيتراوحالمتحدةالعربيةالإماراتفيالفرددخل

وتليها،العالمدولمستوىعلىوالثالثالأولالمركزين

الإماراتدولةحكومةتزالولاسويسرا.ثمالكويت

.والإنجازاتالتقدممنالمزيدلتحقيقتسعىالعربية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

مكتومآلسعيدل!راشدآسيا

القاسمىمحمدلنسلطالىرايد،!يالىآل

مكتومآلراشدلنمكتومالإمارات

الإسلاميةا!سظماتإيرالى

الحليجيةالمنظماتالبترول

العربيةالمسظماتأمحرليةااسدولاحامعة

للسفطالم!درةأحدولاممظمةالتاسةالحليعحر!

المفطالحعيمىرالتحدسحميد

العردىالحليح

الموفموععرعنا

القديمةالعصورفيالإمارات-أ

الإلملامىالعصرفىالعربيةالإمارات-2
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برية.سيقانمنأوبصليةجذورمنالنباتباقيوينمووأوروباالحل!-3

.الجذريالساق؟البصلىالجذرانو:الخليحعلىالإنجليزسيطرة-

نباتاتتشبهالأماريليسفصيلةمنمعينةأنواعهناكالعريةالإماراتاستقلال-4

الإماراتيالاتحاد-5

الفصيلتين.هات!بينالخلطلدرجة،الزنبقفصيلةالقيوي!أمإمارةهـ-ظبيأبوإمارة-أ

التيالشائعالاماريليسمنالحسنستزنبقةتعدا!ضبمةإمارة-ودبى!!ارة-ب

مثل،الزنبقةهذهوتنموأكتوبر.حتىأغسطسمنتزهرعجحانإمارة-زالشارقةإمارة

سم-4575منساقهاطوليبلغبصيلةمنالنباتاتباقىالخيمةرأسإمارة-د

الزهورطولويبلغزهور.601-منمجموعةقمتهاوتعلوأورلا

الأحمرمنلونهافيوتختلف،سم8عادةالفواحةا!ة؟أصلمجةاالامماراتدولةتتكونم-أ

الثلجيةاللبنوزهورالنرجسياتوتعد.الأبيضإلىالورديوسياسيةتجاريةعلاقاتدهاكانالتيالدولأهماذكر-2

الأماريليس.فصيلةفىالشائعةالانواعمنأيضاا!متقلالها.قبلالمتحدةالعربيةالاماراتمع

اللبنزهرة؟النرجس؟الأسليالنرجس:أيضاان!؟المتحلىةالربيةالإماراتدولىفيالىنأهبمما-3

الثلجةالمتحدةالعرليةالإماراتددودةالحغرافيالموقعاهميةوضح-4

الحديث.العصرفي

:.ء...؟الإماراتيالاقتصادروافلياهمما

انهارأطوللانيالامازودنهريعدلهر.الأمارود،.اللإماراتيةالحياةجوالبنيالتطورمظاهرعنتحدث6

يبين.الجنوبيةأمريكافينهروأهم،النيلنهربعدالعالم

منكميةعدىويحتويكم437.6الأمازوننهرطولالثالثةالسعوديةالدولةانظر:.الإدردسيهالإطرة

والنيلالمسيسيبيأنهارمنأكثر-اخرنهرأيمنأكثرالماء(.الأدارسةإمارة)استرداد

مجتمعة.ويانجتسى

أوللدر!جداعريضةالأمازوننهرعلىالمواقعبرضتضمالأماريليسزهورفصيلة.زهوررلمجى،الأط

يرىأنضفتيه!!ىسأواقفالإنسانىلى!حذرفيأنواعهامعظمتنموالزهور.مننوع002.1منأكثر

!أ.إلى5.2منالنهرعرضيراوحالاض.ا!اطئالمناطقفيعادةزراعتهاوتتم.افئةاللىالمناطقضمنالعراء

صيفا.خارجهاوفىشتاء،المنازلداخلآنيةفيالباردة

منوعديد،طويلةسيقانالأماريليسفصيلةلنباتات

ستةمنزهورهاوتتكون.الطويلةالدقيقةالأورأق

9،زهرةأو،مجموعاتضمنتنموأنويمكن،تويجات

!-أ.؟،،\لحويلاحظ.خاصبشكلفوأحةالزهورهذهوبعض.منفردة

كا!*كا3ء**/لا-.بصيلاتمنينموالأماريليسفصيلةنصفمنأكثرأن

لأءص--ء3ع!!-،3!س!لم*7لأء"ى!لاءكاكاممس

برغ-3قي،ء،ى33؟ى!ءفيلم!،!ا!؟

-يمبرس-لاكاكا-ء!"!--د7كا-؟كا!-!3-3،صجم!ء"يرفيع1ع!!ضآ؟!*!ي!قئلمبر?؟!لأك!!ير

-3!+3!!ءزولأء-لأ!،7نربمآ!!كأ،3حروءس،بر*!عس!!!كا!يرى!لمكاء"

لأ!+--ح!يرش!-ع"!-!ءبر-قي؟!تهسم!-بر!3!؟ء!3!!ص4!لملمصلميرأ-ء!ء!لاعكاء!بزتميمس!!

ع-كالا!!-كل!زوزرئر--7؟/--،ئرىلأ-!كاءلأ!7!-!+؟ك!عكى"يركئفئدع!كا،+!+لمحو"إكاكأيرلأ!ء"يركاكا*؟ككلي،لم؟كاو؟كا/كا!!لمآ3ب!!كا!3لح3!!ءصسلم-صرر!
-كاجء+،ح"خ77--هـ-3!؟!7*لإ37ع3+-ء7س:سء3عكاءلاس!كا.!3يرش!!ءءكيم!رو

كا-+سسلأ-؟؟3!كافي*لا!!ين!بن/-3-،لاا!!!ى،!ع!!3كا؟!!نك!ر/،كااكا!!

--؟-ء----!!!أ3س*ءىش!كاضكاير*!ش!؟ى*كا،ق-يم-3!-!3،ىءكا*كاكا،كا3ىكا،/رء

!+لا--!ش-ح!+ى!*ءلأسير-ج+ءد"ع-خشكا*ءكا!ز!!و+*ءكل2ص،لميركالألمدءلأ!و3

-؟--ءء!كا"سلمءكوء-ر!حش(صع!!،!!4!

لأ-"--37-ى3ش773؟!"37--!،خكا؟بئ-!ئيإئرش؟م!-حوىكأكأ؟!ظ!،عكاءعكا-يرشكأآء-،!بخ!كاككركاكاايم"

-؟سكا-ط-3!---ءلاء؟شجطل!خ"!"،ى-!-ى،لأ/!!!"كاا!حسبمع"ء!يم!ق!لأكا!كااو!-!كر

مميرص4تن/كا!سير?ع!3!ءكاا!ىير3رركا،،!كا

صصم!سكاص!أ؟!!كاع-كا؟ء!ص!!!3جأ،!

-الملأأير!لا!عقع

تحملحيث،الأمارونإقليمإلىالمدخلهوالبرازيليبيليمميناء

إلىيليمعبرالأمازون!فمنالبضاؤمختل!التجاريةالسف!الحسنممتوزنبقة.البوقشكلفيوأزهارطويلة!ماقلهالأماريليس

.الأحرىالعالمأنحاء.الأماريليصمنمشهورنوع)أعلاه(
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الأمازوننهر

ال!مانالدحوض!

دولية!ودس

مستنقع

!-ا051إلىليصلعرضهويزداد.مجراهمعظمخلال

مأ.حوالىالأمازوناع!قمتوسطيبلغ.تقريبامصبهعند

.الأماحشابعضشيم09منأكثرإلىويصل

ويعد2.كمملاي!ت7حواليالأمازونانهرحوضيغطي

درجةمتوسطيبلغالعال!.فيمطرةمداريةغابةأضخم

معدليتراوح.العامخلالقليلاوتختلفم952الحرارة

الأراضىافيسمأ03منالأمازونإقليمفيالأمطارسقوط

أمابيرو.فيالأنديزجبالقربسم503حتىالمنخفضة

النهر.حوضمعظمامتدادعلىبالرطوبةفمشبعالهواء

بارا،نهرطريقعنالأمازوننهرالسفمتأغلبتدخل

المحيطسفنوتبحرماراجو.جزيرةمنالجنوبيالطرفعلى

فيإكوشوسإلىالأمازونعمقفيكم00703حوافي

وماناوسبارا،نهرمصبعلى،بيليممنك!تعدو.بيرو

ميناءين،الأمازونمصبمنأك!،006بعدعلى

والأدواتوالأغذيةالأقمشةالسفنتجلب.مهمين

والجوزالجلودمثلالخامالموادوتحمل.أخرىومنتجات

ظهرهاعلىأيفماوتحمل.والمطاطوالأخشابالبرازيلى

محلاتتشتريهاالتيوالحيواناتوالأسماكالحيةالطور

.الحيوانوحداثقاللأليفةالحيوانات

أعاليمنالأمازونمجرىيبدأ.الأمازونمجرى

أبوريماكنهريدعىصغيراجدولأبيروفيالأنديزجبال

البحر.سط!حمستوىفوقم042.5ارتفاععلىيقع

الرماديالأمازون

ممياهيلتقىاللوحل

المائلةالسوداءالريونيجرو

غربيشمالفيللزرقة

الريونيحرويعتر.الراريل

الرئيسيةالروالدأحد

.للأمازون
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أوكايالي،نهرمنالغربيالشمالفيأبوريماكنهريصب

نهريجريبيرو.فيالأمازوننهرمنالأدنىالفرعوهو

إلىوينضمشرقاينعطفثمالأنديزعبرشمالآأوكايالي

هذاويتم.للأمازونالأعلىالفرعوهو،مارانوننهر

فيشكلبيرو،فيإكويتوسمنقريبمكانفيالاتصال

عبرشرقامسارهفيالنهريستمر.للأمازونالرئيسيةالقناة

الشماليالطرفعلى،الأطلسيالمحيطفيويصبالبرازيل

ماراجو.جزيرةمن

وينحدرالأنديز،جبالعبربسرعةالأمازونيتدفق

فقطوينحدر.الأولىكم079ادخلالم000.5حوالي

بسرعةيتدفقوهو.مجراهباقيخلالم042حوالي

ويزداد،الجفاففصلخلالالساعةفيتقريباكم5.2

الأمطار.بمياهيمتلئعندماكم/اسماعة5حواليإلىتدفقه

وتشمل.الأمازوننهرفىرافد002منأكثريصب

والماديرا،والجوروا،الجابورا،،الصغرىالأنهارهذه

.لريونيجرووا،جوسبالتاوا،لبوروسوا

لاخر،حينمن،المرتفعالمحيطمديقوم،للعادةوخلافا

مائئاجدارايخلقمما،الأمازونمصبعندالتياربإخضاع

إلىمندفعام5.4إلىارتفاعهيصلالمدارتفاعيدعى

النهر.أعلى

منعديدةأنواعتعي!.والحيوانيةالنباتيةالحياة

وهي،البرانيةتشملوهى.الأمازوننهرفيالأسماك

إحدىوهيوالبيراروكو،اللحومآكلاتمنشرسةسمكة

ويعتبر.الجنوبيةأمريكافيالعذبةالمياهأسماكأضخم

الأناكندةوأفعىالقاطورمثللحيواناتموطناأيضاالحوض

.الحشراتمنعديدةوأنوأعوالكسلانوالببغاواتوالقرود

منضخمةتشكيلةعلىالمطرةالأمازونغابةتحتوي

مننوع.0003منأكثرالعلماءوجدفقد.النباتيةالحياة

م06الأشجارارتفاعويبلغ2.كم5.2مساحةفيالنباتات

قليلةكميةسوىتصللابحيثوتتشابكأعاليها،تنمو

.الأرضإلىالشمسأدثمعةمن

الأمازوننهرحوضفيالهنودسكن.تاريخيةنبذة

ويعد.المنطقةتلكإلىمرةلأولالأبيضالرجلقدومقبل

علىأورويأول،الأسبانيالمستكشف،بنزونفنسنت

عشراسمادسالقرنفيأبحرفقد.الأمازونيرى،الأرجح

وخلال.بالبرازيلاليوميسمىماشاطىءإلىالميلادي

فرانسيسكوهواخر،أممبافيقادام542و1541عامي

أوروبي.بهايقومللنهراستكشافيةحملةأولأوريلانا!دو

بيرو،فينابونهرمصبمنالأمازونحملتهتتبعتوقد

جماعتههاجمترحلتهوخلال.الأطلسيالمحيطحتى

مهاجميهمالأسبانفسمى،الهندياتبعفالمقاتلات

الأساطيرفيالمحارباتالنساءإلىنمسبة،بالأمازونيات

لاحقاالاسمهذاأطلقوقد.الأمازونياتانظر:.الإغريقية

له.المجاورةوالمنطقةالنهرعلى

التاسعالقرنمنتصفخلالالأمازونحوضأصبح

هذاأشجارمنالمستخرجللمطاطمهمامصدراعشر،

شرقيجنوببدأأم019عامحواليبعدولكن.الإقليم

علىالطلبفانخفضأقلبسعرالمطاطإنتاجفيآسيا

قامتوقد.المنطقةاقتصادوانهار،الامازونمطاط

ببناء،العشرينالقرنستينياتمنذ،البرازيليةالحكومة

مدنتأسيسوتم.الأمازونحوضفىوالمطاراتالطرق

فيه.السكانعددوازداد،الحوضفيجديدةومزارع

أوريلانا،،البرازيلبمالمطيرةالأمازونغابةأيضا:انظر

.دوفرانسيسكو

الأساطيرفيالمحارباتالنساءمنسلالةالأماروفدات

تدعىمنطقةفيالصغرىآسيافيعشن،الإغريقية

فيإلابالرجاليلتقينالأمازونياتتكنلمكابادوسيا.

وهمالجورجارينسيين،معمؤقتةزيجاتفيأوالمعارك

الذينأولادهنكلالأمازونياتقتلت.مجاورةشعوب

وربينهنبناتهنأبقينلكنهن،التزاوجذلكنتيجةولدوا

.الحربفنعلى

فىالأمازونياتإلىالإشاراتمنالعديدوهناك

البطلإن،المثالسبيلعلى،يقال.القديمالإغريقيالأدب

أشهرهيبوليتا،وقتلحملةقادهرقلالأسطوريالإغريقى

المشهورالإغريقيالشاعرلروايةوطبفا.أمازونيةملكة

خلال،طروادةجانبإلىالأمازونياتحاربت،هوميروس

بقتلأخيل،الإغريقيالبطلقاموفيها.الطرواديةالحرب

الوقت.ذلكفيالجميلةالأمازونيةالملكةبنثسليا،

الكلماتإلىالأرجحعلىأمازونكلمةتعود

الأمازونيات،قامتفقد.تديبلاتعنىالتيالإغريقية

بحيثاليمنىأثدائهنبقبم،الأسطورةزعمحعسب

بسهولة.والسهمالقوسإطلاقيمكنهن

نشأالمحارباتالنساءمفهومأنالدارسينبعضيعتقد

فىعاششعبوهمالسكيثيين،الإغريقحاربعندما

يحاربنالسكيثياتالنساءكانتفقدالأسود.البحرشمال

المعركة.فيوإخوتهنأزواجهنمعجنبإلىجنئاأحيائا

إلىتنتسبلغةهيالبربريةاللغةأواللغةالأطزدغية،

بهاشحدثشفويةلغةوهي.الساميةاللغاتمجموعة

البربرأوالأمازيغنإفريقيالشمالالأصليونالسكانأساسا

عليهم.يطلقكما

شماليفيالمنتشرةاللهجاتالأمازيغيةاللغةوتشمل

مثلالكبرىالصحراءوفيأقصاهإلىأقصاهمنإفريقيا
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الطوارقأهللغةالطرقيةوالجزائر،فيوالشاويةالقبائلية

الشلوحأهللهجاتأووالنت!لحةالكبرىبالصحراء

تونسجنوبفيأخرىولهجاتالأقصىبالمغرب

ليبيا.وواحات

أنهارغموالتواصللالاستمراريةالأمازيغيةأطغةاوتتميز

قرناعشراثنيمنذ)تيفيناغ(الأصليةأبجديتهاعنتخلت

هذاطوالنادراإلاتكتبت!شل!اأنهاورغم،ونيف

علىمحافظتهاوفيوجودهااستمراريةفيوالسر.الزمن

فيها،نشأتانتيأجيئتهاملازمةظلتأنهاهوبنيتها،جوهر

ي!!دظم.لىرالانشأتهااحتضنتالتيالرقعةفيمحصورة

هذهأستفمازاوضعها.الذيالشع!سوىبهايتخاطب

وخاصةالبربرأوالأمازيغنمجموعاتبينمستعملةاللغة

هذهعلىالرجلمنأكثرالمرأةحافظتحيثالمنازلفي

الخارجي.أصمابالعااتصالهاقلةبحكماللغة

باللغةأخرىمناطقمنأكثرالمناطقبعضوتأثرت

الاستعمالفيالعربيةالكلماتبعضأدخلتحيثالعربية

اللغةفيأمازيغيةكلماتتستعملبينما،الأمازيغياللغوي

.الأحيانبعضفيأصلهايعرفأندونأطمغاربةالعامية

الأماسى.اللهحمدانظر:.اللهحمد،الأماسي

نسمة.5206س!!انهاعددفاتنةإيطاليةمدينةلفيأط

وأكثرساليرنو.خليجعلىوتطط!بحريرأم!تمكللى

ودير،أم402عامإلىتعودكاتدرائيةأهميةمعالمها

صناعاتتشملفندقا.اليوميستخدمالذيكابيوشين

ويستمتع.المكرونةوصناعةاسممكصيدالرئيسيةأمالفي

للمدينة.الرائعةالبحريةبالمشاهدالسائحينمنالكثير

العصورفيكبيرةوبحريةاقتصاديةقوةأمالفيكانت

أقدموهو،البحريبقانونهاسارياالعملوظل.الوسطى

البحرواصئفيبش!ولبهويعملموجودبحريدستور

.الميلاديعشرالثامنالقرنحتىالمتوسط

(.روايةالحديت)مصنعاتالنبويالحديثانظر:.الأمالي

يشمل،القاليعديأبوصاحبهقديمتراثيمرجعالأطلي

التىالكتابمقدمةفىالمؤلفذكرهاالتىالعلوممنكثيرا

ماعلىالأماليلفظويطلق.المقالةهذهفيمنهاجزءورد

وحولهعالميجلصبأنوذلكإملاء،العلممنيملى

نحواأوفقها،بهعليهاللهفتحممايقولهمايكتبونتلامذته

أحصىوقد،كثيرةالامالىوكتب.ذلكغيرأولغةأو

وسبعيننيفاالظونكشفكتابهفىخليفةحاجيمنها

الأماليتلكبينومن.المعرفةفنونبتنوعتنوعتكتابا،

القاليالقاسمبنإسماعيلعليأبيتأليفالأمالى،كتاب

هـ،288عامبكرديارقرىبإحدىالمولود،البغدادي

.م759هـ،365عامبقرطبةالمتوفىم،009

العربى،الأدبكتبأمهاتمنيعدالأماليوكتاب

إليهيرجعونمنوالأدباللغةائمةمنوجدنافلطالما

جزيلكتابوهو.واللغويأسلميامخزونهمنللإفادة

وإثراء،اللغةعل!فيالتعمقيريدلمنالنفعجم،الفائدة

الختارة،والاشعار،المنتخبةوالأخبار،العربيةبالادابذهنه

اجالغة.اوالحكم،المستجادةوالأمثال

نبيهعلىوالصلاةاللهحمدبعدأجهالأماالقاكطقدم

بضاعة،أنفسالعلمرأيتلمافإني"!:فقال5س!،محمد

ولزمت،للروايةفاغتربت،تجارةأشضاطلبهأنأيقنت

ذهنىوشغلت،جمعهفينفسيأعملتثهـا،للدرايةالعلماء

ورويت،رفيعهوأحرزت،خطيرهحويتحتى،بحفظه

نادره،ورويت،شاردهوعقلت،دقيقهوعرفت،جليله

عمنبالكتمانصنتهثم،واضحهووعيت،غامضهوعلمت

مكانه،يجهلمنعندالإذاعةعنونزهته،مقدارهيعرفلا

يعلملمنوأبديه،يستحقهمنأودعهأنغرضيوجعلت

يشرفه،منعندوأنشره،محلهيعرفمنإلىوأجلبه،فضله

فيحفظيمنالكتابهذافأمليت،يعظمهمنبهوأقصد

الجامعالمسجدوفي،بقرطبةالخميس!(أيام)يعنيالأخمسة

منوضروساالأخمارمنشنونادعتهوأ"،اهمار!صةاءأ.سا
هـ.سهر.

أنىعلى،اللغاتمنوغرائب،الأمثالمنوأنواعاالأشعار،ا

إلاالشعرمنضرباولاأشمبعته،إلااللغةمنبابافيهأذكرلم

المعافيمننوعاولا،انتخلتهإللاالخبرمنفناولا،اخترته

وحديث،القرآنغريبمنأخلهلبمثم،استجدتهإلاوالمثل

يوردهمالمالإبدالمن!4اور!تأنشس،ضلإيهبلالرص

بشر".يفسرهمالمالإتباعمنفيهوفسرتأحد،

عبدالرحمنإلىكتابهأهدىقدالقاليعليأبووكان

بتناءمصحوبا،بقرطبةالمسلمينواليالحكممحمدابن

والعلماء.للعلموحبهوفضلهوعدلهكرمهعلىعاطر

كلوخص،مطالبإلىأماليهالقاليعليأبوقسم

حكممنبهيتعلقماكلفيهيوردواحد،بموضوعمطهلب

حتى،المطلبذلكتناولدليلبكليأتيأو،وأمثالوشعر

تننت!لايجعلك،جذابأدبيأسلوبفيلمبتغيه،يجليه

الذيالمطلبمحتوىلمعرفةتتشوقحتىمطلب!اءةمن

،معناهفىغايةالفوائد،جمعمومهفيوالكتاب.يليه

لكتابمبارعليأبينوادركتاب:بقولهأحدهموصفه

العباسأبيكتابكانولئنالمبرد.جمعهالذيالكامل

وشعرا.لغةأكثرعليأبيكتابفإنوخبرا،نحواأكثر

.والأدباللغةفيالكاملانظر:

وتقصر،تطولالكتابهذامطالبإن:نقولأنبقي

فترى،بيانأوإيضاحمنالمطلبيحتاجهمابحسبفتأتي
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ثلاثتجاوزوآخر،الواحدةالصفحةيبلغلممطلبا

عنتكشفتكادالأماليومطالبأربغا.أوصفحات

منالعناوينتلكتكنلمولئنعناوينها.قراءةعندهويتها

وناشروهالكتابمصححوأحسنفقد،عليأبيصنع

للقارئلتعسهل،المسائلرؤوسفىوضعوهاحينتصنيفا

الأزاهيرتلكمنيحتاجهماوانتقاء،مبتغاهإلىالوصول

الأمالي.حديقةعليهاالمشتملة،الفواحة

كبيرمعرفيتراثيمرجعالشجريلاينالأمالي

أساسيةبصفةيركزلكنهوالأدباللغةعلوممعظميشمل

،الشجريابنانظر:.والتصريفالنحومسائلعلى

عالميقعدأنوهوإملاء،جمعوالأمالي.أبوالسعادات

اللهفتحبماالعالمفيتكلم،والقراطيسبالمحابرتلاميذهوحوله

فيصير،التلامذةويكتبه،العلممنعليهوتعالىسبحانه

فىالأماليكثرتوقدوالأمالي.الإملاءويسمونهكتابا

كلتفوقالشجريابنوأمالى.والفنونالعلوممختلف

48مجالسهابلغتفقد،ومادةحجماالأماليهذه

ثلاثةفىتقعكبيرا،قدراالصفحاتمناستغرقتمجلسا،

والتصريفالنحومنمسائلالمؤلففيهاعرض،مجلدات

.روالأخبوالتار!خوالعروضوالبلاغةوالأدبواللغة

أنواعمننوعأيتأخذلمالشجريابنأمالي

الإملاء،مجلسظروفتمليهماعلىسارتوإنما،الترتيب

وأ،نفسهذاتمنالشجريابنيلقيهاالتيكالمسائل

منعليهتردمسائلأو،تلامذتهبهايجيبأخرىمسائل

يستفتحأنعلىأماليهفيعادتهجرتوقد.أخرىبلدان

آيةأو،التصريفأوالنحومسائلمنمسألةبذكرمجلسه

مباحثإلىذلكمنيدلفثمالشعر،منبيتأو،قرآنية

والتداعي.الاستطرادإليهايدعوأخرى

الصلاة،الشيعة،عشريةالإثناالإماميةانظر:.الإمام

(.الجماعة)صلاة

مسلمإندونيسي.م(4681-2771)صصلإمام

مينانكاباوفيولد.سوموةفيالهولنديينضدالحربقاد

عدديدعلىشبابهفيالإسلامودرسسومطرةغربيفي

بازا،مماليمباسموعرفمعلما،وأصبحالعلماء.من

وغربمينانكاباوشعببينالإسلامنشرعلىوساعد

.سومطرة

باسمالمعروفةالمصلحينالإسلاميينحركةإلىانضم

منبدلأالإسلامتعاليماتباعإلىتدعوكانتالتيبادري

فيحصناشيد،ام708عاموفيمينانكاباو.تقاليدممارسة

اممتمرت.بونجولإماماسمعليهأطلقثمومن،بونجول

.أم838إلى1821عاممنالهولنديينضدبادريحرب

ارادريص!ةزعيمهو!وفيلإم!امكانالفترةتلكوخلال

عاموفي.الرئيسيةالقاعدةهىبونجولوكانت.الأساسي

وأسربونجولحصنعلىأخيراالهولنديونتغلبأم،837

توفي.حيثمانادوإلىونفيبونجولإمام

الدين.ضياء،الجوينيأنظر:.الحرمينإمام

محمد.أبو،الشاطبيانظر:القراء.إمام

الليث.أبو،السمرقنديانظر:.الهدىإهام

-؟هـ،4بعد.-؟)العاصأبىبئتأمامة

علط.اللهرسولبنتزينبأمهاصحابيةم(.661بعد

أثناءصغيرةوهىيحملهاكانصؤيهب!الرسولأنثبت

لهأهديت.قامإذاويحملهاسجد،إذايضعها،صلاته

أحبإليلأدفعنها:فقال،ذهبمنقلادةفيها،هدية

بعدطالبأبىبنعليتزوجهاإياها.فأعطاهاإلىأهلي

تزوجهامقتلهوبعد.لهتنجبولمالزهراء،فاطمةوفاة

أيضا.لهتنجبولم،الحارثبننوفلبنالمغيرة

نأتعتقدالشيعةمنطائفةصكشريةالافئاالإمامية

خاصةشروطفيهموتتوفر،معصومينإماماعشراثنيهناك

لذلكويقدمونغيرهممنبالولايةأحقوهمالإمامةلتولي

الشيعةتلتقي.مذهبهممقتضىعلىوأدلةوقرائنأحاديث

فيذلكبعديختلفونولكنهمالإمامةقضيةحولجميعا

التالى:النحوعلىعندهمالأئمةوترتيب.الأئمةعدد

هـ(04.هـ-ق)23طالبأبيبنعلي-ا

هـ(05-)3علىبنالحسن-2

هـ(61-)4علىبنالحسين-3

هـ(59-)38الحسينبنالعابدينزينعلي-4

اهـ(41-)57علىبنالباقرمحمد-5

أهـ(48-)83محمدبنالصادقجعفر-6

اهـ(83-1)28جعفربنالكاظمموسى-7

هـ(302-1)48موسىبنالرضاعلي-8

هـ(022-1)59عليبنالجوادمحمد-9

هـ(254-12)2محمدبنالهاديعلى-01

هـ(026-)232علىبنالعسكريالحسن-11

(....هـ-)256الحسنبنالمهديمحمد-21

عشريةالاثناالإماميةمعتقدات

عليهاركزتالتيالقضاياأهممنهي.الإمامة

وهم.تعاليمهمجميعحولهاوتدورعشريةالاثناالإمامية

نالوأنهعلى،هوعدب،النبيبعد،الإمامأنإلىيذهبون
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وهوله،ضلإيهجمهالرسولوتعيينإليهالقرآنبإشارةالمنزلةهذه

ويسمون!و!دالنبيمنبوصيةبعدهمنيعينبلإوره

فاطمة،منوابناؤهعلىه!االأئمةأنويرونالاوصياء.

نأإلىويذهبون.أسسابقللترتيبوفقاواحد،بعدواحدا

هذاعندافعواوقد،الإيمانأصولمنأصلالإماممعرفة

عشريةألاثنابعضأعطىوقد.لإثباتهالادلةوساقواالمعتقد

فىهوإذالبشر؟حدودعنأخرجهماالمنزلةمنالإمام

ومنزلته،ومواهبهتكوينهفيعاديغيرشخصتصورهم

.النصوصتأويلوحدهوعنده

الذيالإمامأنإلىعشريةالاثناتذهب.الأئمةعممة

وأفعاله،أقوالهفىمعصومايكونأنلابدالخصائصهذهله

جميعمنمبرأوأنه،والنسيانالخطأعليهيجوزلاوأنه

وفاته.إلىميلادهمنذوالفواح!قالرذائل

ويريد،الأئمةبرجعةأيضاعشريةالاثناتقول.الرجعة

بعدالظهورإلىالإمامعودةبذلكالمذهبهذاأتباع

القولإلىبعضهموذهب.الموتبعدالحياةإلىأو،الغيبة

هؤلاءمنليقتصوأعدائهموأنصارهمالأئمةبرجعة

بمعنىالرجعةتفسيرإلىآخرونيذهببينما.لأولئك

الشيعةربطوقد.الإماموحاكمهاالشيعيةالدولةظهور

ولكن.الإمامبرجعةوشرائعهوأحكامهالدينإقامةبعض

ولايةإلىيدعوالذيالرأييغلبالمتأخرةالعصورفي

عرليابةالحكمأمريتولونالفقهاءأنعلىتنصالتيالفقيه

والاثنا.ظهورهح!!إلىالأحكاموينفذون،غيبتهفيالإمام

الغائبالإمامأوالمنتظرالإمامبعودةيقولونجميعاعشرية

.يقولونكماالإسلامدولةيقيمالذيالمهدي

علىحفاظاوالحذرالحيطةأتخاذبهاويراد.التقية

يظهربأنوذلك،العرضأوالمالأووالعقلوالنف!رالدين

الاثناالشيعةمنكثيراعتبروقدمايضمر.غيرالإنسان

أركانمنوركنا،حياتهبمفيأساسيامبدأالتقيةعشرية

الدينأعشارتسعةإن:قولهمأئمتهمإلىونسبوا،مذهبهم

هذاالشيعةواستخدمله".تقيةلالمندينلاولملم"،التقيةفي

منإلاأبابكريبايعلمفعلىبمتاريخهمأحداثلتفسيرالمبدأ

لمعاويةتنازلعلىابنوالحسن-يعتقدونكما-التقيةباب

علىدليلاويسوقون.المسلميندماءوحفظالتقيةبابمن

.82عمراد:آل!تقاةمنهمتتقواأنإلا):تعالىقولهالتقية

يملأالزمانآخرفييأتيإمامإلىإشارةوهذه.المهدية

نأالسنةأهلويعتقدجورا.ملئتكماعدلأالأرض

فتنعهدعلىالزمانآخرفييخرجمصلحرجلالمهدي

المهديأنيعتقدونعشريةالاثناالشيعةلكن.واضطراب

،ويرددأئمتهمأخرهو(السمكريالحسنبن)محمد

اختفىالمهديأنالاخر،البعضينكرهاروايةفي،البعض

خروجه.ينتظرونوهم،بالعراقسامراءفيأبيهبدار

معين،لأجلالمرأةزواجوهو.المتعةنكاحجواز

منهنبهاسلملعتمفما):تعالىبقولهذلكعلىواستدلوا

ذلكفيوهم4.2النساء:!فريضةأجورهنفآتوهن

الإسلامتحريمأكدتالتيالإسلاميةالمذاهبكليخالفون

يجبالزواجلأنبممعينةمدةفيهتشترطالذي،الزواجهذا

النوعهذاأنإلىإضافة،معينةبمدةمشروطغيريكونأن

اجتماعية.أضرارعليهتترتبالزواجمن

الشيعةمناسبات

ويصادفخم،غديرعيدالشيعةمناسباتأشهرمن

النبيأنويعتقدون.الحجةذيشهرمنعشرالثامناليوم

يدعىمكانفيلعليبالخلافةاسوماهذافىأرصى!!ء

العشرةخلالوعزاءتأبينمآتميقيمونكما.خمكدير

بنالحسينمقتللذكرىتخليداالمحرمشهرمنالأوائل

مولدبذكرىيحتفلونكماكربلاء.موقعةفىعلى

وفاةذكرىفيعزاءمآتمويقيمون،وأئمتهم!همم!،الرسول

ض!هت!.ذرشهمنوالأئمة!د!دالرسول

،والعراقإيرانفيالآنعشريةالاثناالإماميةوتتمركز

أقطاروبعضالسعوديةمنكلفيمنهاطوائفوتوجد

منهموقليل،ولبنانوأفغانستانوباكستانالعربىالخليج

سوريا.في

الإسماعيلية.؟الزيديةبمالشيعة:أيضاانظر

كنيسةجمعيةتدعى،دينيةجماعةأعضاءالأماليون

أمانا.

فىروكويوهانجروبرإيبرهاردالجمعيةهذهأسس

جماعةالأصلفيتسمىوكانت.ام471عامألمانيا

نأمضمونهافكرةيعتنقونأفرادهاكان.الصادقالإلهام

الإنجيلفيليس،المنزلاللهلكتابوفقابسيطةحياةيحيشوا

زعيماخرمات.لأنبيائهمالصادقالإلهاموفىبلفقط،

لكن.ام885عامملهمبأنهيعتقدوالذيالجماعةلهذه

أنبيائهمدلائلودراسةقرأءةفياستمرتالجماعةهذه

السالفين.

المتحدةالولاياتإلىالجماعةهذهميتزكريستيانأخذ

وسميت،نيويوركفىبفلوقربواستقرت،أم843عام

كانتوأراضيقرىأعضاؤهاامتلكعازر.ابنبجمعية

سنةلوا،رابدزسيدرقربإلىالأمانيونانتقلثم.مشاعة

أماناأمانا،:هيقرى!سبعبتأسيسقاموا.ام885

أمانا،الوسسطىأماناهومستيد،العليا،أمانا،الشرقية

الصوفيةالمنتجاتوصنعواوزرعوا.الغربيةأمانا،الجنوبية

.أم985سنةالجمعيةهذهدمجتم.والأدوية

عامالمشتركةالاقتصاديةحياتهاعنالجمعيةتخلت

يعيشونأستمرواالقرويينلكنالكساد.فترةخلالأم329
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تقدممطاعمويديرون،الحرفويزاولون،البسيطةحياتهم

تعاونيةرأسماليةشركةالجمعيةأصبحت.تقليديةأغذية

قام.الأخرىالمنزليةوالأدواتللبراداتبإنتاجهامعروفة

أمانا.كنيسةجمعيةبتنظيمالمتدينونالأعضاء

دولإحدىلسوازيلاند،اللإداريةالعاصمةإمبابان

نعسمة..63638فيهاالسكانعدديبلغإفريقيا.جنوب

علىلعسوازيلاند،الجبليةالمنطقةفيإمبابانمدينةتقع

بجنوبجوهانمسبرج،شرقيكم032مسافة

معسكرعنعبارةنشأتهابدايةفيإمبابانإفريقيا.كانت

استخراجهيهناكالرئيسيةوالأنشطة.المناجملأحد

قبافىإلىالناسمعظمينتمي.وأرراعةا!اجممنا!صير

بقبائلوتربطهمالبانتو.لغةيتكلمونالذين،السوازي

قوية.روابطإفريقيابجنوبالزولو

برشاقتهاالمعروفةالإفريقيةالوعولمننوعالإميالا

تثبأنللإمبالاويمكن.والجريالقفزعلىالكبيرةوقدرتها

كم08بسرعةوتعدو،واحدةوثبةفىأمتارتسعةمسافة

الساعة.في

سم،49إلى84منالكتفينعندمنارتفاعهايبلغ

البنيفرائهالونويميل.كجم82إلى45بينماوتزن

أبيضيكونبينما،الحمرةإلىوالجانبينالظهرعندالأملس

!سافةالقفزويستطيعورشيقصريعالإفريقيالوعلمننوعالإمبالا

لييستحدمهمامقوسادقرنانله)أعلاه(،الوعلوذكرأمتار.تسعة

النطهح.

شكلعلىقرونوللذكور.السفليةوالأجزاءالذيلعند

سم.أ.إلىتصلقيثارة

يتكونالذيالإناثقطيعبقيادةالذكورأقوىويقوم

قطيعضمنالأخرىالذكوروتبقىوالصغار.الإناثمن

الكثيفةغيرالغاباتفياللإمبالاوتعيشوحدها.الذكور

وتتغذىإفر!يا.جنوبإلىوأوغنداكينيامنتمتدالتي

أعدائهاأبرزومنالشجر.وأوراقوالعشبالفواكهعلى

الإفريقية.البريةالصيدوكلابوالأسودالنمور

الزيوتبعضلعمليستخدممعدنيصبغالأمير

للحصولتجفيفهثموغسلهطحنهيتم.المعدنيةوالطلاءات

فإنه،الطبيعيالامبريسخنوعندما.الطبيعيالأمبرعلى

مأخوذواسمه.الحمرةالداكنالمحروقالأمبرإلىيتحول

الأمبراكتشفحيثإيطاليامقاطعاتإحدىأمبريمامن

.مرةلأول

مقاطعةوسطفىمحليحكمذوإقليمفاليأمبر

007.901سكانهاعدديبلغإنجلترا.فيديربيشاير

إغلاقمنذولكن،الرئيسيةأهلهاصناعةالتعدينكان

وتضم.المقاطعةهذهفىجديدةصناعاتظهرتالمناجم

الغذائيةوالمنتجاتالمنزليةالمراجلالانالمحليةالمنتجات

فاليأمبرفيالموجودةالمدنضمنومن.الزينةوأشرطة

هذهمنالغربيالجزءيتكون.وريجليوهينوربلبير،ألفريتون

الرئيسيةالوطنيةالحديقةتتاخمزراعيةأراضمنالمنطقة

المقاطعة.لهذه

،عادةتضمالتيالإمبراطوريةحطكمالإمبراطور

منطقةعادةالملكويحكم،والدولالأممنمجموعة

منها.العديديحكمالإمبراطورلكنواحدا.شعبأأوواحدة

التياللاتينية!هأ!3!"ول)كلمةإلىالكلمةأصلويعود

فيالعسكريةالقيادةيمثلالإمبراطوروكان.القائدتعني

للقائدلقبمجردأصبحولكنه،الأولىالرومانيةالعصور

بعد.فيما

عامالغربفيالرومانيةالإمبراطوريةسقوطوبعد

ومنذ.الرومانعلىإمبراطورانفسهشارلمانتوج،م476

وفرنعساالصينمنكلفيالأباطرةحكمأم،008عام

وأالإمبراطورزوجةوتسمىوروسيا.واليابانوألمانيا

.الإمبراطورةالإمبراطوريةتحكمالتياسميدة

الإمبراطورية.:أيضانظرا

وأمبلادمجموعةمنمؤلفةأرضالإمبراطوريئ

التاريخعبروظهر.المجموعةفيدولةأقوىتحكمهامختلفة
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.واليابانوألمانياورومامصرفيالإمبراطورياتمنالعديد

وفرنساوهولندابريطانيافيالمعاصرالتاريخفيوظهرت

استعمارية.إمبراطورياتكانتحيثأضىولإد

لإمبريالية.الإمبراطور،ا:أيضانظرا

سيسل،رودسأنظر:.البريطائيةالإمبراطورية

)سواتتاريخ،المتحدةالمملكةردياردبم،كبلنج؟جون

.م(6091-8371:التقدم

استمراراتعدالبيزنطيةالإمبراطورية

الإمبراطوريةلاسمأيضاوعرفت.الرومانيةللإمبرأطورية

القسميشكلماحكمتلأنها؟الشرقيةالرومانية

اشستملتوقد.الرومانيةالإمبراطوريةمنالشرقي

-الميلاديالسادسالقرنخلالالبيزنطيةالإمبراطورية

على-اتساعهاأكبرإلىفيهاوصلتالتىالفترةوهي

الشمالية،وإفريقياوشرقيهاأوروباجنوبىمنأجزاء

الأوسط.والشرق

فىمهمةأدواربعدةالبيزنطيةالإمبراطوريةقامت

هجماتمنأوروبامنالأكبرالقسرحمتفقد.التاريخ

الشرقي!ت،الفاتحينوجهفىووقفتالجرمانيةالبربريةالقبائل

والفلسفةالأدبعلىالبيزنطيونوحافظ.والأتراكالعرب

الحكوميةالتقاليدعلىحافظوا.كماالقديمةالإغريقية

البيزنطةالإمبراطوريةفيازدهرت.الرومانيةوالتشريعية

الرومانية،والتقاليد،الإغريقيةوالثقافةالنصرانيةمنكل

القديمةالأوروبيةالحضارةبينمايربطالذيالأمر

الحديثة.الأوروبيةوالحضارة

اسمأنفسهمعلىالبيزنطيةالإمبراطوريةسكانأطلق

يزانتيومكلمةمنجاءتبيزنطيوكلمة.الرومان

وهوالبوسفور،علىتقعلمدينةالإغريقيالاسم(،)بيزنطة

البحريربطالذيالمائيالممرمنجزءايشكلىمضيق

قسططينالرومانيالإمبراطورنقل.المتوسطبالبحرالأسود

منالرومانيةالإمبراطوريةعاصمة،م033سنةالكبير،

والتيتركيا(،فيالحاليةإسطنبول)مدينة،بيزنطةإلىروما

ويرىقسططين.موتبعدالقسطنطينيةاسبمعليهاأطلق

تلكفيبدأتقدالبيزنطيةالإمبراطوريةانالمؤرخينبعض

بدأتأنهااخرونيرىحينفي.م033عامأي،السنة

الإمبراطوريةفيهاانقسمتالتيأسشةاوهي،م93ءسنة

الغربيةالرومانيةالإمبراطوريةهماإمبراطوريتينإلىالرومانية

الإمبراطوريةوزالت.الشرقيةالرومانيةوالإمبراطورية

القسطنطنيةمدينةالعثمانيونالأتراكفتحأنبعداكبيزنطية

.أم453سنة

المعيشةأنماط

منالبيزنطةالإمبراطوريةسكانانحدر.السكان

الأرمنمنكبيرعددوعاش.مختلفةقديمةشعوب

اشتملت.الإمبراطوريةمننائيةمناطقفيوالسلاف

والإغريقوالبلغارالأرمنعلىالقسطنطينيةفيالعلياالطقة

اليونانية.اللغةالبيزنطيونوتكلم.والأتراكوالنورمان

الذينالفقراءالمزأرعينمنالبيزنطيينأغلبيةكانت

منبنيتواحدةغرفةمنأكواخفىيعيشونكانوا

منالقسطنطينيةبيوتمعظماوكانت.اط!تاأوالخشب

منمبنيةقصورفىعاشواالأغنياءولكن.الخشب

مغلق.فناءعلىمنهاكبيرعدديشتملوكان،الحجارة

،القصيرةالقحصانيرتدونالإمبراطوريةفيالعمالوكان

الركبتين،تبلغالأكمامقصيرة،ضيقهقمصانوهى

فقدالعلياالطبقاتأما.الكتانأوالصوفمنمنسوجة

المزينالفاخرالحريرمنالمصنوعةالطويلةالأروابارتدت

.بارزةبزخارف

فيالنساءتعيشبأنتقضيالبيزنطيةالتقاليدكانت

أجزاءالكبيرةالبيوتفيلهنوتخصص،جزئيةعزلة

حدوداتسعتابديالسادسالقرنفي

الإمراطورعهدودي.الميرلطيةالإمبراطورية

وأسمالياإيطالياحيوشهضمتالأولجستنيان

إمبراطوريته.إلىإفريمياشمالفيوماطق

م867عامبينحدتتالنمومنأخرىفترة

باسلالإممراطورحكمتحتام570و

بعدذلكانتهىتم.لعدهجاءوم!الأول

سة.003دامتالحطاطفترة

الصربواجهالبيزنطيينالحكاماخر

العثمالييروالأتراكالبلقانإقليمفياللتقدمين

تبقلمأم35،مشةوفي.الصغرىآسيافي

قليلة.أراضسوىالإمبراطوريةحورة!ي

ك!اث!بالحيه!الأ؟كا!كا-

-لىرلمنوبص:

سبانلاءهـ3-5!6لي!/ا!لحرص!هـصإث!اكياأ

كا3!.!المىكي

-م،كاإفويمعهماء!"3كاو"ح!ثلألا*

ع!6؟6

لحسكل
3ءألل!با

ء-ص!د!

ه،.يطاليأ!.كاكا؟لا-صءكا.

؟!كلحر،.ى3

المتوسضا

67؟م!إكريقيا-حعفى

لحئهألتز33?كاىكا 33ء4--كاكاأ!لؤجإض

لائج،،كاكالالىكا3،عكام3لاكاكاصؤءع-صئوطكا!3

كا!!عح؟س؟3ءكا.3ء،"ءكاحكا3كا-ور3عكاو*

-،303،لانراا

لا،/"/خءع37عء!و،ص*كاتمرممطا!لححرص-

لاء-،،!ئلأ9!ص؟لأكاأجمبر!ع!تقماكا!كا،كاد-!كاكايرو-تن*ييمان
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تأديةفيأوقاتهنيمضينالنساءمعظموكانت.بهنخاصه

تعليما.يتلقينكنبعضهنأنإلا.المنزليةالواجبات

وكانت.متعددةأوقاتفيالإمبراطوريةالنساءوحكمت

منواحدةالأولجستنيانزوجةوهيثيودوراالإمبراطورة

سياسةعلىأثرتوقد.الإمبرأطوريةفينفوذاالنساءأكثر

وسحقأصدقائهالرفعسلطتهاواستخدمتزوجها،

.ثيودورا:نظرا.ئهاأعدا

تنصرفقد.البيزنطيينحياةفيمهمادوراالدينأدى

النصرانيةوأصبحتالتنصرعلىرعاياهوشجع،قسطنطين

مشةفيالعرشاعتلىالذيالأولثيودوسيوسعهدفي

البيزنطونالمنصروننشر.للدولةالرسميةالديانةم937

الكثيرينونصروا،الإمبراطوريةأرجاءشتىفيالنصرانية

الكنائسزالتوما.الأخرىالسلافيةوالشعوبالروسمن

الدينيةالتقاليدشبعاليومإلىالشرقيةالأرثوذكسية

البيزنطية.

ثقافيامركراالقسططنية.كانتالثقافيةالحياة

اليونانيةاللغةيدرسكانوفيها،البيزنطيةللإمبراطورية

فىموظفينسيصبحونالذينأولئك،وكتابةقراءة،القديمة

تستخدمكانتالتياللغةهذهوتختلف.الحكومة

كانالتيالمبسطةاليونانيةاللغةعن،الرسميةللأغراض

مؤلفاتو!إلبيزنطيونوقدالبيزنطميين.معظمبهاشكلم

قصائدعلىيشتملرائعاوشعراالصيتذائعةتاريخية

الإمبراطوريةلعمكانمعظمعالق.الاقتصاديةالحيساة."

وأ،والقمحعوالزشونالكروموزرعوا،القرىفيالبيزنطة

المدنفيمهنهموالحرفيونالتجاروزاول.الأغنامرعوا

والتوابلالحريرالبيزنطيونأستورد.الكبيرةوالحواضر

والخشبوالعبيدوالفراء،الصينمنوالكمالياتوالسلع

تجاريامركزاالقسططينيةواحتلت.الغربيةأوروبامن

ومينائهاالبوسفورعلىالنموذجيموقعهابسببمرموقا

الرائع.

مهمة،بيزنطةصناعةالحريريةالمنسوجاتاصبحت

القزدودةادخلتعندما،الميلاديالسادسالقرنخلال

منالمنسوجاتهذهوصدرت.الإمبراطوريةإلى

والأوانيوالطلاء،المنقوشالعاججانبإلى،القسطخطجنية

البرونز.منالمصنوعةالكناشوأبواب!،اكب

والمشرعالمطلقالحاكمالإمبراطور،.كانالحكمنظام

ظلفيللحكومةوكان.البيزنطةللإمبراطوريةالوحيد

عددبها،متخصصةإداراتمنمحكمنظامالإمبراطور

الحكومةوهيمنت.والعسكرينالمدنيينالموظفينمنكبير

مثلا،،فكانتتقريبا.الحياةنواحىمنناحيةكلعلى

كانكما.للغايةدقيقاتنطماوالتجارةالصناعةأمورتنظم

علىيفرضوكان.الكنيسةرجا!علىكبيرنفوذأيضالها

الحكومة.لدعمباهظةضرائبالسكان

تاريخيةنبذة

السابعالقرنأواسطفيبيزنطةالإغريقأسس.البداية

فيالرومانيةالإمبراطوريةمنجزءاوأصبحتالميلاد.قبل

قسططينأصبحم،603سنةوفيالميلاد.قبلالثانيالقرن

الرومانية.الإمبراطوريةمنالغربيالنصفعلىإمبراطورا

كلها.الإمبراطوريةعلىإمبراطوراأصبح،م432!شةوفي

عاصمةبيزنطةقسططينجعل،م033سنةوفي

أكثرأصبحقدكانمنهاالشرقيالقسملأن،للإمبراطورية

باسمالعاصمةتسميةأعيدوقد.الغربىالقسممنأهمية

القسطنطينية.

م،593سنةثيودوسيوسالإمبراطورموتبعد

الغزاةسيطروقد.قسمينإلىالإمبراطوريةانقسمت

خلالمنهاالغربىالقسمعلىتدريجيا،،الجرمان

هذاوانهار.الميلاديالخامسالقرنمنالأولىالسنوات

فى،الغربيةالرومانيةبالإمبراطوريةدعيالذي،القسم

.م476سنة

الإمبراطوريةبلغت.جستنيانظلفيالإمبراطورية

ماحكمالذيجعستنيانعهدفياتساعهاأقصىالبيزنطية

العزموطدقدجستنيانوكان.م65وهم725عاميبين

باستعادةالرومانيةالإمبراطوريةعظمةاستردادعلى

ذاتالمركباترياضةفيهتمارسكانتالذيالسباقمفممار

كميسةأيضاوترى،اليوميبدوكما،البيزفىالعهدفيالعحلات

(.الصورةمؤخرة)فيالشهيرةأياصوفيا
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علىرومافيهابماإيطاليااستردادفتم.الغربفيأراضيها

آسيابضماالإمبراطوريةاتسعت.كمابليزاريوسقائدهيد

ومصرأجلقاناحزيرةوشبه(الحالية)تركياالصغرى

لأسبانياالجنوبىأسماحلشاوفلسط!تإفريقياوشمالي

!ضيرحاكماحستنيانكانالحظوأصسوءوسوريا.

نأبليزاريوسأمثالأغادةابعف!منيخشى،الش!صك

أكترالحقيقةفيبليزاريوس،وح!ان.السلطةعلىينافمسوه

فيوبسالتهبطولتهساعدتوقدللإمبراطور.ولاءالرعايا

ذهبيكعصرجستنيانلعهدصورةرسماعلىالقتالميدان

البيزنطة.الإمبراطوريةتاريخفي

منكثيرةقوأنين،جستنيانعهدفي،البيزنطيونسن

منالمجموعةهذهواصبحتالقدماء.الرومانقوأنين

تش!ولزالتوما،جستنيانقانونباسمامعروفةالقوانين

فىاكتشريعيةأضضمأاأساس،الانحتىالحينذلكمنذ

جستنيانزبنى.مدونة،جستنيانان!:.كثيرةبلاد

فيكنيسةأضخماتعداشتىصوشياأياكنيسةأيضا

جمستنيان،عهدخلالأضجارةاازدهرت.الإمبراطورية

الماليةالمواردولكن.البيزنطيةوالعمارةالفنازدهركما

للحروبالباهظةالتكاليفبسببنفدتللإمبراطورية

ونتيجة،جستنيانعهدفيجرتالتيوالإصلاحات

موتهعندالإفلاسمنحالةفيالإمبراطوريةكانتذللث

في،الأوروبيونالبرابرةكان.والانتصاراتالغارات

.الجبهاتك!!منالإمبراطوريةعزواقد،جستنيانحياة

منأجزاءعلىألمانيامنجاءواالذيناللومبارديونواستولى

كما.البلقانجزيرةشمبهوالافارالسلافوهاجمأجا،إيطا

حالتميتها،لعضمع،أعلاها!هعورةا!يتطوثيودورا،الإمبراطورة

البيرنطية.الإمبراطوريةديالساءأقوىم!واحدةوكانت

القرنأواخرخلالالإمبراطوريةالفارسيةالغزواتأضعفت

هرقلنجحوقد.الميلاديينأصسالغاالقرنوأوائلالسادس

انهياروقففى-م061سنةأصئحاكماالذي-

.للفرسبهزيمتهوذلكح!ت،إلىالإمبراطورية

فقد.اخرونأناسالإمبراطوريةهاجم634ء،مشةفي

فيالمسلمونوكان.الشرقيةأراضيهاأواسطالمسلمونفتح

ومصروفلسطينسوريامنكلافتحواقدم،426سنة

الثامنالقرنأوائلوفي.وتعاليمهالإسلامنشربغرض

آممياعلىتقتصرالبيزنطيةايلإمبراطوريةا،كانتالميلادي

،أخرىإغريقيةوجزرا،وكريت،البلقانوساحل،الصعرى

وصقلية.إيطالياوجنوبي

وأوائلالتامنالقرنخلال،أجيزنطيوناالأباطرةاحاول

والقديسين،المسيحصورعبادةإلغاءالميلادل!تالتاسعالقرن

القسمكناشوعارضت،الأيقونيةبمحاربةيعرففيماوذأك

النزاعهذامزقوقدالإجراء.هذاالإمبراطوريةم!أكربيا

.الأيقوناتمحطمانظر:كبير.حدإلىالإممراطورية

الإمبراطوريةبدأتوسقوطها.الإمبراطوريةتدهور

عشرالحاديالقرنخلالثانيةالتدهورفيالبيزنطية

فتحواقدالنورمانكانأم،710سنةففي.الميلادي

.الصغرىآممياالسلاجقةالأتراكواجتاحإيطاليا،جنوبي

الذيكومنينوسأل!سسيوسالبيزنطىالإمبراطوروطلب

أوروبانصارىمنالمساعدةأم810سنةالعرشاعتلى

السلاجقة.الأتراكضدالإمبراطوريةعنللدفاع،الغربية

وهددواالمقدلممةالأراضيعلىسيطرواقدهؤلاءوكان

الحملاتوأصبحت.كذلكالبيزنطيةالإمبراطورية

الأرأضيعلىالغربيةأوروبانصارىلهاقامالتييةالعس!

الحملةوخلال.الصليبيةالحروبباسماتعرفالمقدسة

فيوانتهتأم690عامفيبدأتالتي،ال!ولىالصليبية

منالساحليةالمناطقعلىالصليبيونالحشولى،أم990عام

المقدسة.الأراضي

التوترازديادإلىاللاحقةالصليبيةالحملاتوأدت

لهذهوكانأوروبا.غربىونصارىالبيزنطيينبينوالبغضاء

سنةالرابعةالصليبيةالحملةخلال،الدينيةالبغضاء

علىالغربجيوشاستيلاءفيالرئيسيالدور،أم402

مدينةتجاررغبةإلىجزئيا،يعود،ذلكوكان،القسططنية

الشرقفىالتجارةعلىالهيمنةفيالإيطاليةأجندقيةا

جديدةإمبراطوريةوالصليبيونأصبنادقةاوأقام.الأوسط

بعضونجح،القسطنطينيةفيالحكممقاليدعلىوسيطروا

قواعدتأسيسفي،المهزومينالبيزنطيينمنالبلاطرجال

.أم261سنةالقسطنطنيةواستردادأ!مغرىاأمميافيلهم

العثمانيينالأتراكبقيادةالمسلمونفتحماسرعانولكن

الصربتقدمكمامنها،أجزاءعلىوامشولواالصغرىآمحيا
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أركانالأهليةالحروبأضعفتحينفي،البلقانفى

لإمبراطورية.ا

بقيقديكنلم،الميلاديعشرالرالغالقرنأواخرفي

وجزءالقسططينيةسوىالبيزنطةالإمبراطوريةحوزةفي

العثمانيونالأتراكاستولىعندماوسقطت.اليونانبلادمن

وهو،بيزنطيإمبراطورآخرومات.م3541سنةعليها

وسقطتعنها.يدافعكانبينماعشر،الحاديقسطخطين

بيد-الإغريقيةللسلطةالأخيرالمعقلوكانت-طرابزون

.أم461سنةالعثمانيينالأتراك

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

البحرفتوحاتمدونة،جستنيالىاسطنبول

الأكبرقسططينالصليبيةالحروبصوفياأيا

فتح،القسطنطنيةالقديمةروماالفن،البيزنطى

بسالملاتاريخ،لعالماثيودورا

الأدب،اليونانيالدولة،العثماليةالأولجستنيان

الموضوعصرعنا

المعيشةأنماط-ا

الاقتصادلةالحياة-جالسكاد-أ

الحكمانظم-دالثقافيةالحياة!-

تاريخيةنبذة-2

)المالكإفريقياانظر:تشائجامير.إمبراطورية

(.تاريخية)نبدةر!مابويوالجنولية(بمالوسصالشرقية

)الحكمالإغريقانظر:الرومائية.الإمبراطورية

(؟الحكم)نظهامالمديمةروماتاريحية(،)نبذةإيطالياالروماممط(،

.يوليوسقيصر،

انو:.الشرقيةالرومائيةالإمبراطورية

(،الوسطىوالعصور)إيطالياإيطاليا،البيزنطيةالإمبراطورية

(.الوسطى)العصورالقانون(بموالسقوط)الانحطاطالقديمةروما

انظر:.الغربيةالرومائيةالإمبراطورية

(؟والسقوط)الانحطاطالقديمةروما؟البيزنطيةالإمبراطورية

.القوطبمشارلمان

عامقامتالمقدسةالرومانيةالإمبراطورية

لها،قاعدةألمانيامنواتخذتأوروباووسطغربي،م269

بالكنيسةمتصلةوكانت.أم608عامحتىواستمرت

النزاعاتبسببكثيراعانتأنهاإلا،الرومانيةالكاثوليكية

هذههابسبيرجأسرةحكمقوقد.والباباواتأباطرتهابين

.عامأربعمائةحوالىالإمبراطورية

الإمبراطوريةهذهأصولالعلماءبعضويتقصى

الحاكمأسسهاالتيبالإمبراطوريةبدأتإنهافيقولون

الانمايعرفأراضيمعظمتضمكانتوالتيشارلمان

م008عامالثالثليوالباباتو!وإيطاليا.وألمانيابفرنسا

الإمبراطوريةأنإلا،الرومانعلىإمبراطوراشارلمان

العاشرالقرنمنتصفوفي.م481عامموتهبعدتداعت

معظمعلىسلطانهألمانياملكالأولأوتوبسط،الميلادي

الباباأوتود!م629عاموفىإيطاليا.ووسطشمال

أصبحماعلىإمبراطوراتتويجهإلىعشرالثانىجون

الرومانيةبالإمبراطوريةعشرالثالثالقرنفييعرف

المقدسة.

منذالإمبراطوريةواجهت.الإمبراطويةمشكلات

سلطةماتعرضتفكثيرا.خطيرةمشكلاتالبداية

الأقوياءالألمانالنبلاءجانبمنللتحديالإمبراطور

الإمبراطورمصاعبوازدادتالمواليأ.غيروالباباوات

كانماوغالبا.بالانتخاباختيارهيجريكانلأنهسوءا

حتىالانتخاباتنتائجفيتحنازعونالأقوياءالنبلاء

هذهوقادت.الميلاديعشرالخامسالقرنمنتصف

عاموقبل.أهليةحربإلىالأوقاتبعضفيالتحديات

أحدالإمبراطوريةلرقعةالكبيرالاتساعكان،ام005

علىحكمهاعلىالأباطرةقدرةأضعفتالتىالصعاب

.فعالنحو

القرنمنتصففيالباباواتمعالمشكلاتوبدأت

الرابع،هنريمنكلحاولعندما،الميلاديعشرالحادي

السابع،جريجوريوالبابا،المقدسالرومانيالإمبراطور

الاخر.علىسلطهبسط

لوسيا

مملكهجم!حاححشظ!إلدلماركلحريروسيا

حىا!خح!نجلتراالشمال
الالمانيةالامبراطوريةم!لكه

يولندا

الامبراطوريةثكمملكه

ءالروهانيهبوهيميا

المقدسة

لاءائولامملكة

كويئا-!يهىالمصرب

ممورعمملكة

للغاديا

رح!/2

!صمللس*ابروم!

ك!ح!ل!*غلأ

مملكة

ل!ايطاإ

،7.

-مر!ي،

ألمح!لأ!!كورسيكا

أسردينيا*?لا

المتوسطالأليضىالعحر

لأس!ححححص!ج!س

الشمالبحرمنأم025عامامتدتاللقدسةالرومانيةالإمبراطورية

خاصةممتلكاتوهىالصقليتير،مملكةوكانت.المتوسطالمحرحتى

البابوية.الولاياتبوساطةالإمبراطوريةعنجعرالئامنفصلةللإمبراطور،
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الأباطرةبينقائماالسلطةأجلمنالصراعواصعتمر

أنوسنتالبابافازعندماأم025عامحتىوالباباوات

عنتقريباكاملباستقلالالإيطاليةالمدنودويلاتالرابع

ال!مبراطورية.

نفوذقوي،والبابواتالأباطرةبينالصراعوخلال

ماالفترةفيخاصةبصفةالقوةتجلتوقد.الألمانالنبلاء

باسماالفترةهذهعرفت.أم273و0251عاميبين

يكنأءإدحاك!ا.أوملكمنالعرلقخلووتعنيإنترجنيم،

انتخاباتاستئمافوبعد.الإطلاقعلىإمبراطورهناك

الضعفاءالحكامتتابعاستمرارالنبلاءاختارالإمبراطوراختيار

عاما.وخمسينمائةمنيقربلماالحالاتمعظمفي

هابسبيرجعائلةمنالثانيأصئأنبرت.هابسبيرجعائلة

عائلةحكمتوقد.أم438عامالرومانيالإهـهـاطور

عاممنأخرىمرةحكمثم.أم074عامحتىهابسبيرج

مؤسساتمنال!صيراكتملوقد.أم608حتى1745

عائلةح!ص!امنالأولىالسنواتخلالالإمبراطورية

تشريعيةهيئةقيامالمؤلسساتهذهشملتوقد.هابسبيرج

.عسكريونظامومحاكم

الميلادفي،عشراسمادسالقرنم!الأوأ!النصف!فيو

حاكمأقوىوهو،الخامستشارلزالإمبراطوريةتولى

نهايةفىنفوذهمنالكثيرفقدأنهإلا،شارلمانبعدأوروبي

البروتستانتيالإصلاحهوذلكفيالسببوكانالأمر.

وكاتوليكيةبروتستانيةجماعاتإلىألمانياقسمالذي

نتيجة،هابسبيرجعائلةقوةانهياروتوالى.متنافسةرومانية

وقيامام(،6-16148)8عاماالثلاثينحربلخسائر

عشرالثامنالقرنخلالالقويةالألمانيةبرو!ميادولة

الفرنسيةالجيولقيدعلىالهزيمةزادتكما.الميلادي

منأم(-997أ)978بعدهاوماالفرنسيةالثورةخلال

نأوبعد،ام608عاموفي.هابسبيرجعائلةقوةضعف

فرانسيسالإمبراطورأعلن،هابسبيرجعائلةفرنساهزمت

المقدلممة.الرومانيةالإمبراطوريةنهايةالثاني

الموسوعةفىعملةذاتمقالات

الثالتفرديالدأوقي

الثايفرديالدال!ولأوتو

الأوللريدريك(المقدسةالروماليةال!مراطورية)أباطرةتتارلر

التايمريدريكعاماالثلاتينحرب

الأولماكسيمليالىمحيحسموول

ئلةعا،هابعسيرحالعلم

هنريالرومانيةالإمبراطورية)أساطرة(لتاني!ر"لمسيمس

المشهورةالممالكإحدى!يجالنجارإمبراطوريلأ

ولادةجاءت.الوسطىالعصورأواخرفيالهندفي

أعقبتالتيالسياسيةالاضطراباتأعقابفىالإمبراطورية

القرنمنالأولىالعقودفيوالأفغانيةالتركيةالغزوات

سنة،3..منلأكثرقيامهاواستمر،الميلاديعشرالرابع

فىوتلاشت،الهنديةالقارةشبهحنوبمعظموحكمت

التقهقر.منطويلةفترةبعدعشرالسالغالقرنأربعينيات

اللذانوبوكاهريهاراالأخوانفيجاينجارمملكةأسس

فيسقطتالتىكامبيلىمملكةفيموظف!تقبل،منكانا،

الأخوانأخذوقد.دلهىسلطانأيديشىام327عام

كامبيليإلىأعيداثمالإسلاماعتنقاحيثدلهىإلى

أعلناالأخوينأنإلا.السلطانعننيابةأجحكماها

عاموفي.الهندوسيةإلىوارتدادلهيعناستقلالهما

مدينة)أوفيجاينجارهيجديدةعاصمةأسساام336

هريهارا.حكماتحتالنصر(

بلالاهويسالامملكةعلىام343عامفيبوكاتغلب

علىالسيطرةمنمكنهاممافيجاينجار،إلىوضمهاالمجاورة

السلطخةأنإلا.الساحلإلىالساحلمنالجزيرةشبه

حدودعلىأم347عامفيوجودهاوطدتالباهمانية

له.دائماتهديداوشكلتالشماليةهريهارا

،الأولبوكاباسمام356عامفيأخاهلوكاخلف

إلا.الباهمانيةالسلطةفىالماثلالتهديديواجهأنوحاول

فيفقطنجح،التكاليفباهظةحروبخلالومن،أنه

تمكن،أنهغيركريشنا.نهرعلىالدولتينب!تالحدودتثبيت

أسحستقدكانتسلطنةاحتواءمنأم،037سسةفي

)مادورا(.مابارسلطنةهيحديثا

وحاولأم404إلى1377منالثانيهريهاراحكم

عمومتهأبناءمنبالتخلصالمركزيةسلطتهمنيعززأن

وانتهز.بأبنائهيستبدلهموأن،ولاياتحكامكانواالذين

أم378سنةبهمانىسلطاناغتيالفرصةهريهارا

الغربي.الساحلعلىأخرىوموانئغواعلىليستولي

أم938وأم388سنتيفيمضادابهمانياهجوماولكن

مواطنيها.منكبيرعددوذبحفيجاينجارحصارإلىأدى

معتحالفاتبعقدهريهارااحتاطالضرر،منمزيدولتجنب

وغوجارات.مالاواسلاطين

نزاعنشبأم404عامفيالثانيهريهاراوفاةإثر

تولىأم604عاموفي.الثلاثةألنائهبينالعرشعلى

الحياةقيدعلىبقيالذيالوحيدهووكان،الملكديفارايا

الباهمانب،،معمواجهاتفىأيضاديفاراياودخل.منهم

منجزءوفقدانآخرلحصارالعاصمةتعرضإلىأدىمما

ونتيجة.ام042سنةعليها،المتنازعكوندافيدو،مملكة

يدخلأنقرر،منافسيهجيشتفوقمنديفارايالتأكد

خيولوباستيرادأتراكرماةبتجنيدجيشهعلىإصلاحات

الأوسط.الشرقمنجيدة
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البرجويرتفعبفيحاينحار.هامبي،علىيشر!الذيفيروباكشامعبد

مترا.05منأكثرالبوابةعسديقعالذي

وجيزةفترةوفيجايا،رامشاندراديفارايا،ابناحكم

نتيجةأراضيهمامنكثيرأخسرافقد.بالأهوالمليئة

ضخمة.تعويضاتلدفيواضطراخاضاها،التيالحروب

ورحبالخسائر،منكثيراعوضالثانيديفاراياأنإلا

إقليمهديفاراياوسعوقد.جيشهإلىللانضمامبالمسلمين

غير)سريلانكا(.سيلانمنالضرائبوجبىالجنوبباتحاه

الذيماليكارجونا،حكمتحتجديدمنعادالضعفأن

اعتلىالذيوفيروباكشاام،465إلىام464منحكم

الفترةهذهخلالالمملكةعانتإذام،465دمشةالعردق

والبهمانيين.أوريسامنكلعليهاشنهاالتيالغاراتمن

ناراسيمايدعىولايةحاكمقامأم485عاموفي

مااستعادةفىوشرعبه،خاصةمستقلةشبهمملكةلمانشاء

قتلوعندماأوريسا،فدحر.قبلمنفيجاينجارخسرته

الحاكمةالسلالةنارامميماأسس،ابنهيديعلىفيروباكشا

هوناراسيما،وزراءكبيرناراسا،وكان.المملكةفيالثانية

وتمكن،3051سنةإلىام094سنةمنالفعلىالحاكم

مأ305عاموفى.المركزيةالسلطةاممتعادةمنبذلك

السلالةبذلكمؤسسا،العرشعلىناراسيمافيراابنهنصب

المملكة.فيالثالثةالحاكمة

حكامأكثرفيرا،أخووهوديفارايا،كريشناكان

.أم952وام905عامىبينحكموقدنجاحافيجاينجار

بيننشبتالتيالنزاعاتفيونجاحبقوةكريشناتدخل

عليهعادتالبرتغاليينمعبارعةتحالفاتوعقد،جيرانه

للعلومسخياراعياكانكما،وتحاريةعسكريةبمنافع

.والفنون

سنةالعرشارتقىالذيرايا،ديفاأتشيوتاواجه

وخارجها.المملكةداخلمنناشئةتهديداتام،ء92

تماسكعلىليبقييكافعأنعليهكان،حكمهفخلال

كبيررايا،رامامعالسلطةتقاسمعلىأجبركماكلكته،

أخيهابنرايارامانصبأم425عاموفيالمتمرد.وزرائه

نزاعاتفيكثيراراياراماوتدخلرمزيا.ملكاساداسيفا

كبيرتحالفتشكيلاستتبعهالذيالأمر،لهالمجاورةالدول

جيوشسحقمنالتحالفهذاتمكنوقد.ضده

واجتياحام565سنةتاليكوتامعركةفيفيجاينجار

رايا.راماوقتلالعاصمة

وبرفقتهالجنوبإلىرايا،راماأخوتيرومالا،هرب

أعادوهناكبينوجوندا.فيقاعدةلهوأقامساداسيفا،الملك

الولاياتاستقلالقبولعلىأجبرأنهإلا،جيشهبناء

سادالمميفاتيرومالاتجاهل،أم057عاموفى.الجنوبية

الرابعةالحاكمةالسلالةبذلكمؤ!سساملكا،نفسهوتوج

لمصلحةالحكماعتزلذلكوبعد.المملكةفىوالاخيرة

إلىام572منالفترةفيحكمالذيسريرانجاابنه

.امء8ء

منتشنالتيالغاراتعلىللتغلبسريرانجاكافح

وقدانقساما.تزدادأنمنالدولةعلىوللحفاظجولكوندا

مأ585فيالعرشارتقىالذيفينكاتاالقويأخوهنجح

يذكر.تقدمإحرازمنيتمكنلمولكنهالترديوقففى

فترةبعدقتلفقد،الثانيسريرانجاوهو،التاليالحاكمأما

سبباالحادثةهذهوكانت.فقطأشهرأربعةاستمرتحكم

رامااعتلىعندماوهكذا.طويلةأهليةحربإشعالفي

عنقليلاإلالتزيدتكنلمسلطاتهفإن،العرشراياديفا

ما426عاموفى.لهالتابعينالولاياتحكاملمملطات

عاصمتهمنبطردهجولكوندامنقادمةحملةقامت

دونملكانفسهسريرانجاأخيهابنذلكبعدليعلنفيلور،

ميسور.إلىفينسحبلحملطاتهتوطيدمنيتمكنأن

القرنأربعينياتفىفعلاالأمبراطوريةأنتهتوقد

فيلهببلاطلنفسهاحتفظسريرانجاأنإلاالسابكلشر،

.أم672عامفيوفاتهحتيالمنفى

إقليمتوحيدفيوفقتقدفيجاينجارمملكةكانت

مستفيدة،نشطةدوليةتجارةقياموعززت،اللغاتمتعدد

رائعةإنجازاتبرعايةقامتكذلك.نفسهالوقتفيمنها

هندوسا،فكانواحكامهاأما.والفنونالادابحقولفي

حماةبأنهمادعاءاتهميؤكدونوالأخرىالفترةبينوكانوا

تاماستعدأدعلىكانواهذا،ومع.الحازمونالدينهذا

كموظفينبهميستعينونوكانوا،المسلمينمعللتحالف

بهذهألمالذيوالدائمالشديدالضعفوكان.الحاجةعند

المطالبةمنالمحليينالحكاممنععنعجزهاعنناتجاالمملكة
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ح!تخاص،بشكل،يحدثهذاوكان.مستقلةبسلطات

يكولىمنحولبينهمفيمايتنازعونبالعرشالمطالبونكان

أطتمرد.الفرصيهيئونبذلكوكانوا،المقبلالملك

السياحإليهاتجذب،الانمهجورةأطلالوفيجاينجار

تقومالمجيدةأيامهافىعاصمتهاكانتبينماالاثار،وعلماح!

خطوطبسبعةمحاطةوكانت2،كم33مساحةعلى

نصفإلىمايصلويسكنهاواحد،مركزذاتدفاعية

نسمة.مليون

تاريخ.الهند،أيضا:انظر

بلجيكاانظر:.الكارولئجيةالإمبراطورية

فرنسابمالفرانكيون؟الوسطىالعصور(،الوسص!إ)العصور

(.الوسطىالعصور)مي

إفريقياانظر:الموائاموئابية.الإمبراطورية

تاريحية(.)لدةزمبابوي(بمالحوليةوالوسوالشرقية)الممالك

وهو،للرياضةأوللصيدالسمكمننوعالأمبر!جاك

المحيطاتفيويوجد،السباحةفىوسريعكبيرحجمذو

الرياضةأجلمنيصطادونوالذين.والمداريةالدافئة

يتماعسدماقويةقتاليةقدرةذولأنهالأمبرجاكيقدرون

بجسمالأمبرجاكاأسماكوتتصف.بالصنارةصيده

.متعددةألوانذاتولأنها،شائكمتفرعوذيلانسيابى

وأ،الرماديأوالأخضر،أو،البنيإلىمائلظهرولها

شديدةوزعانففضيةجوانبالاخروللبعض،الأزرق

.التلون

وأكبر.الأمبرجاكسمكمننوعاعشراثناهناكيوجد

الواحدةطوليبلغالأكبر.الأمبرجاكهوالأنواعهذه

فيوتعيشكجم،68منأكثروتزنم51.منأكثر

منآخرنوعوهناك.العالمأنحاءسائرفيالمداريةالبحار

فاقعأصفربذيلشميزالأصفرالذيلذايدعىالأمبرجاك

هذاويعيش.جسمهجانبىطولعلىمصفروخط،اللون

.الهادئللمحيطالساحليةالمناطقفىالنوع

المساحة.السربنيالسمكهداألواعأكبرهوالأكبرالأمبرجاك

فىالأكمرالأمبرحاكويعيمقكجم،68منأكتريزنأنويمك!

الدارية.السحار

مدينةأسقفم(.!73-؟034)الثديسأميرور،

وباعتباره.عصرهفىتأثيراالأشسخاصأكثرومن،ميلان

عنودافع،رومانيينأباطرةلثلاثةمستشاراعم!!أسقفا،

الحكومة.تدخ!!منالكنيسةحرية

تعززمقالاتوكتب،واسعتنصيريبعملأمبروزقام

كتابفي.العذريةالمثاليةوتؤيدالنصرانيةأخلاق

الاعتقادعنأمبروزدافعم(،)377العقيدةمايخص

أفكارضد-باطلوهو-السلامعليهعيسىبألوهية

الإلههووحدهالأبإنيقولونكانواالذينالأريو!مي!ت

إحباطفىأيضاأمبروزوساعد.الأريوسية:انظر.الحقيقى

الرومانيالدينعلىالحكومةموافقةاستعادةمحاوا!ة

نشرفيساعدقدأمبروزأنالمؤرخونويعتقد.القديم

كانالتىمواعظهوأن،ال!صيسةفيالغنائيةالتراتيلممارسة

القديسألهمتقد،بالتعاليمالتزامهوكذلكيلقيها،

بتعميدأمبروزقاموقد.النصرانيةيعتنقأنأوغسطين

.م387عامأوغسط!ت

تابعوقدألمانيا.فيترايرالآنمايسمىفيأمبروزولد

ميلانسكاناختارهحتىالأبرشيةوحاكم،كمحاممهنته

م.374عامال!سقفمنصبفى

دولةبهاتقومالتيالأعمالأوأسسياسةاالإمبريالية

مثلوتتم.أخرىأراضعلىأوأخرىدوا!علىةأصلسيص!إ

سياسيةلأهدأفيةعس!بطرتأخالبافيأسميطرةاهده

بالسياسةأيضاالسياسةهذهمثلوتسمى.واقتصادية

تتبنىخارجيةبلداناتحتلالتيالتوسعيةفالدولة.التوسعية

ال!مبرياليةوالدولةالاستعمار.انظر:.استعماريةسياسة

أسواقعلىالحصولإلىالأولالمقامفيتهدف

وللموادللعمالةرخيصةمصادرعلىوكذلكلصادراتها،

بالرضاشعوراتعطيالأطرافالمتراميةفالإمبريالية.الخام

التىالإستراتيجيةالمكانةأو،الدولةلتلكالدوليةبالمكانة

علىواندثارهاالإمبراطورياتظهورأثروقدتطفإليها.

ورومافارسالإمبراطورياتهذهبينومن.العالمتاريخ

كانتولقد.النازيةوألمانياوبريطانياالبيزنطيةوالإمبراطورية

والتوسعاتالحروبمنالعديدفيرئيسياسبباالإمبريالية

الثقافي.التبادلفىوكدلكالإقليمية

فيإمبراطورياتبنىمنأوائلمنكان.تاريخيةنبذة

منوأكثر2).00بينتتراوحمدةمنذالأوسطالشرت

المصريونتبعهثمالاكادي،سرجون،مضتسنة4،...

النصرانى،العهدبدايةومع.والفرسوالبابليونوالاشوريون

آسيامنامتدتضخمةإمبراطوريةبنواقدالرومانكان

منالغربىالجزءلكنوبريطانيا.فرنساإلىالصغرى

بينما،الميلاديالخامسالقرنفيتحطمالإمبراطورية
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حتى،البيزنطةالإمبراطوريةمنالشرقيالجزءامشمر

العثمانيين،الأترأكيدفيبيزنطةلمسقطتحيقأم،453

الشرقمنأجزاءتضمكانتقويةدولةبدورهمبنواالذين

إفريقيا.شمالىوكذلكأوروباشرقيوجنوبالأوسط

الجزءأما.الدولة،العثمانيةبمالبيزنطيةالإمبراطوريةانظر:

فقط،أسمياالروحفيهنفختفقدالإمبراطوريةمنالغربي

وسطمعظمحكمتالتيالمقدسةالرومانيةبالإمبراطورية

الرومانيةالإمبراطوريةانظر:.أم208-629منأوروبا

أ!ربنواقد،آسيويشعبوهم،المغولوكان.ا!لقدسة

،الميلاديعشرالثالثالقرنفيالتاريخفيإمبراطورية

حتىآسياشرقيجنوبمنالإمبراطوريةهذهوامتدت

أوروبا.شرقي

،مستعمراتاحتلتفقدالحديثةالأوروبيةالدولأما

وكان،الميلاديينعشرأصممادسواعشرالخامسالقرنينبين

وموادأسواقعنوالبحثالنصرأنيةنشرأيضاأهدافهامن

انذاكالبرتغالظهرت،المثالسبيلوعلى.خام

الهنديالمحيطشواطيبحريتهاتجوبكإمبراطورية

أسبانياأسعستكمااسيا.شرقىجنوبوشواطئ

وجنوبياللاتينيةبأمريكااليوميعرففيمامستعمرات

،الميلاديعشرالثامنالقرنوبحلول.المتحدةالولايات

استعمروأقدوالهولنديونوالفرنسيونالبريطانيونكان

جزرعلىالهولنديونسيطركما.الشماليةأمريكامعظم

احتلالهمفبدأوأالبريطانيونأما)إندونيسيا(،الشرقيةالهند

،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفوبحلولللهند.

نفضتقدالجديدالعالمفيالمستعمراتمعظمكانت

القوىوبعضبريطانياأنإلاأكتافها،عنالأجنبيالحكم

غيرإمبراطورياتعلىالمحافظةفيامشمرتالأوروبية

بالتحكموإنمااستعماريةحكومةوجوددونأي،رسمية

السابقة،الأسبانيةللمستعمراتالتجاريةالسياساتفي

بلدانمنعددمعجديدةتجاريةعلاقاتخلقطريقوعن

وإفريقيا.آسيا

عصرالميلاديعشرالتاسعالقرننهايةوتسمى

بلجيكامنكلكانت،الحقبةتلكفخلال.الإمبريالية

قدوأسبانياوالبرتغالوإيطالياوبريطانياوألمانياوفرنسا

احتلتالأوروبيةالدولأنكماإفريقيا.معظماقتسمت

المحيطجنوبوجزرآسياشرقيجنوبمنشاسعةمناطق

غواممنكلحكمعنتخلتفقدأسبانياأما.الهادي

خسارتهابعدالمتحدةالولاياتلصالحوالفلبينوبورتوريكو

حاداالتنافسوكانأم(.)898الأمريكيةالأسبانيةالحرب

والتجارةالمستعمراتأجلمنالأوروبيةالدولبين

هذاوقاد.الدوليةالعلاقاتتوترفيذلكوأثر،الخارجية

،أم419عامبدأتالتيالأولىالعالميةالحربإلىالتوتر

العالميةالحربانظر:نشوبها.ألممبابمنسبباوكان

الأولى.

أدولفكانحين،العشرينالقرنثلاثينياتوخلال

فيالتوسعأجلمنبرنامجاألمانيابدأتألمانيا،يحكمهتلر

وعنالمفاوضاتطريقعنأراضعلىوحصلتأوروبا

قداليابانكانتاسيا،وفي.العسكريالاحتلالطريق

الصين.ضدحربفيوبدأتإليها،منشورياضمت

الثانيةالعالميةالحربمنوجيزةفترةوخلال

فيضخمةإمبراطوريةلليابانكانأم(،-459أ)939

أوروبامعظمتحتلألمانياكانتكما،الهادئألمحيط

عامالحربواليابانألمانياخسارةومعإفريقيا.وشمالي

الخارجية.مستعمراتهماأيضاخسرتافإنهما،م5491

القرنمنالستينياتوبدايةالخمسينياتفيوانتهق

معظمكانتفقد.الضخمةألاستعمارحركةالعشرين

ولم،الثانيةالعالميةالحرباثارمنتعانيالأوروبيةالدول

عنهاتبعدمستعمراتلحكمالتطلعأوالماللديهايكن

كانتفقدذلكإلىوبالإضافة.متراتالكيلوآلاف

علىالحصولفيوتلحتطالبالمستعمراتتلكشعوب

المتفرقةالمستعمراتبعضسوىيوجدلاواليوما!شقلالها.

ولكن.الهادئوألمحيطالكاريبيالبحرفيجزرشكلعلى

مساعداتتعطيالكبرىالدولوبعضالمتحدةالولايات

بعضويقول.السابقةلمستعمراتهاوعسكريةاقتصسادية

ضروبمنضرباإلاليعستالمساعداتهذهإنالناقدين

واقتصادسياساتفيالتحكمإلىتقودلأنهاالإمبريالية

.البلدانتلك

تتبينأنتحاولالنظرياتمنعددهناك.الدوافع

تلكوأهم.الإمبرياليةالظاهرةخلفوالاسبابالدوافع

تقفالتيالاقتصاديةالعوائدنظريةهيالمعروفةالنظريات

فالدول.خارجيةمستعمراتعلىالاستحواذخلفكدافع

يستطيعماأو،تحتاجمماأكثرصناعيةسلعاتنتجالصناعية

للسلعسوقاتصبحالمستعمراتفإنلذا.شراءهشعبها

خاموموادرخيصةأراضيتقدمأنيمكنكما،البائرة

ولكن.المالرأسفائضلاستثمارفرصاوكذلك،نادرة

الاستعمارية،الظاهرةكاملبشكلتشرحلاالنظريةهذه

اقتصاديا.مجزيةتكنلمالمستعمراتمنالعديدلأن

للأنشطةمهمابعدافتمثلالعسكريةالاستراتيجيةأما

تضمالدولكانت،الزمانقديمفمنذ.الاستعمارية

الهجوممننفسهالتحمىحدودهامنالقريبةالأراضى

نهايةوفى.عارلةمناطقالأراضىهذهوتمثل.الخارجي

تقيمالأوروبيةالقوىكانت،الميلاديالتامئكلشرالقرن

الحربيةسفنهالخدمةالعالمأنحاءجميعفيالمستوطنات

إليها.المؤنولتقديم،والتجارية
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الوطنيالشعورتعاظممندوافعهاتأخذالإمبرياليةأنكما

نهايةوفي.والعرقيأضقافىابالتعاليالشعورمنأوالدينيأو

علىهيمنتقدالقوميةكانت،الميلاديالتاسئكلشرالقرن

عظمةبأنكثيرونأناسوشعر.الأوروبيةأجلدانامعظم

التوسعشجعوافإنهملذاوطنها.مساحةعلىتعتمدأمتهم

بعضأنكما.أجنبيةأراضعلىدولهمأعلامورفي

وإفريقياآسياشعوببأن-باطلا-اعتقدواالأوروبيين

الصناعيالتقدمتأخرأثروقد.وضيعةأعراقمنينحدرون

شانو.أحنصريةاالنظرةهذهتأكيدعلىالبلدانتلكفي

قدبأنهمايشعرودكانواالذينالتوسعيينمنالعديدهناك

ومحاسنأسصرانيةالنشرالجديدةالأراضىهذهإلىابتعثوا

ال!وروبية.الثقافة

الحاكمةالدولةتعطيهاالتيالفوائدبعضهناكالاثار.

بنىفقدإمبراطوريتها.فيالداخلةللمستوطنات

ومواصلاتاتصالاتطرق،المثالسبيلعلىالمستعمرون

أ!حيةاالخدماتوأدخلواجامعاتبنواكما،جديدة

الاستعماريةالدولمنالعديدهناكفإنومدلك.الحديثة

تقديمدون،المستوطناتلتلكالطبيعيةالموارداستغلتالتي

فعلتمانحوعلىالشعوبتلكلمعظماقتصاديعائد

الجزائرفيوفرنساالبلدانمنوغيرهامصرفيبريطانيا

دأكماوغيرها.اللاتينيةأمريكابلدانفىوأممبانيابخاصة

أ!اداتامنكثيراتحترملمالا!متعماريالحكمإدارات

الحياةأنماطإزالةإلىسعتبل،المحليةوالقيموالثقافات

أضيافرنحساالجانبهذاوتمثل.البلدانتلكفيالتقليدية

إلىممبيلبكلفتسعىالثقافيالاسعتعمارتجيدكانت

ثقافةأنقاضهاعلىوتقيممستعمراتهاثقافةعلىالقضاء

فيملحوظمدىإلىذلكفينجحتوقد،كاملةفرنسية

استعمارها.نيرتحتكانتالتيالبلدان

شاعر.م(4891-6091)وليملسيرا،إمبسون

فيسببافنياالمعقدالشعريأسلوبهكانبريطانيأدبيوناقد

كليةفيودرسهمبرسايد.فيهاودنفيولد.شهرته

عامفيالسيرومئلقب.كمبردججامعةوفيوينجستر

الختارةالقصائدالشعريةأعمالهتتضمن.أم979

صيغسبعفهيالنقديةأعمالهأشهرأمام(.)5591

أم(.)039غامضة

كتمسباإنجليزي(.كاتب-أم09)9إردكأميلر،

حولتدورالتيجيداالمحبوكةرواياتهبسببالشهرة

تضم.أفلامنصوصأيضاوكشب.الدوليةوالمغامرةالخداع

أم(بم)!39ديميتريوسأجلمنتابوتأمبلر:روايات

أم(،)639النهارفموءام(،049)الخوفداخلورحلة

أم(.)819بالزمنالاهتمامأم(؟)72!والمشرقي

أمبلرقامام(،549-أ)939الثانيةالعالميةالحربوخلال

تابع،الحربوبعد.البريطانىللجيشتعليميةأفلامبإعداد

والبحر،ديريماريحطاممنها،أخرىلأفلامكتابته

هناالذاتيةسيرتهنشرتأم،869عاموفي.القاسى

أخدن.فيأمبلرولد.يكمن

إغريقي،فيدسوف.م(.ق-94435)5إمييدوقلدرز

فىيوجدماأنإلىذهبمنأولوهو.زمانهأهلفاق

والنار،،والأرضالهواء،عناصر:أربعةأإينت!أحصنا

لهذهمؤقتاتحادمنتنتجالأخرىاالموادجميعوبأنوالاء.

ولكنهامتغيرةوغيرخالدةأعناصراهذهوت!صنأمحناصر.ا

يتفقمبذلكوهوتتغير.كأنهالناتبدووتفرقهاباتحادها

يوجدماإنقولهفيبارمينيدسالمشهوراليونانيالفيلسوف

الكونبأنبارمينيدسفكرةورفضمتغير.وغيرخالدهو

قوةهناكإنإمبيدوقليزقال.كماواحدةمادةمنيتألف

وهناك.مركباتفيالاتحادإلىالعناصرتدفعالحبتسمى

نأيعتقدوكان.المركباتتفككتسببالكفاحتسمىقوة

للعنصرالكاملالاتحادمنتبدأمتعاقبةدائرةفييمرال!صن

سلطانتحتالعناصربانفصالوتنتهي،الحبسيطرةتحت

اعفاحي.ا

التيارسرياننسبةلقياستستعملوحدةالأميير

فيالسبعالرئيسيةالوحداتإحدىوهى.الكهربائي

لقياسالأمبيريستخدم.ولهوورمزها،المتريالنظام

لقياسدقيقةلكلالجالوناتوحدةتستخدمكماالكهرباء

يمرعندماواحدأمبيربمعدلالكهربائيالتيارويسريالماء.

دائرةمنبجزء(،الكهربائيةالشحنة)وحدةواحدكولوم

الأمبيرفإنوهكذا.انو:الكولومواحدةثانيةفيكهربائية

ويعرف.ثانيةكلفيواحداكولومايعساويالواحد

)مقاسةالمغنطجسيةللقوةبالنسبةالأمبيرالفيزيائيون

التيار.ينتجهاالتيبالنيوتن(،

واطأ..قدرتهالذيالكهربائيالمصباحيتطلب

جهد()فرقفلطيةكانتإذاالتيارمنواحدأمبيرحوالي

العلميةالأدواتوتستخدم.001تقريباتساويالتيار

منالمليونمن)جزءبالميهروأمبيرقياسهيتمتياراالحساسة

التياراتالكبيرةالصناعيةالمعداتتستخدمبينماالأمبير(

أمبير(.)ألفبالكيلوأمبيرمقاسةالكهربائية

الفرنسىالعالملذكرىتخليداأمبيراسمااختيروقد

انظر:.الكهربائيالتياردرسالذيأمبيرماريأندريه

.ماريأندريهأمبير،

.قمانون،أومالأميتر،:أيضانظرا
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عالمأم(.ا-836)775ماريأندريهأمبير،

قوانيناكتشف،فرنسيوفيزيائيرياضيات

عشر.التاسعالقرنمنالعشرينياتفىالكهرومغنطسية

إذاتقجاذبالمتوازيةالكهربائيةالتيارأتأنأمبيرأوضح

اتجاهاتهاكانتإذاوتتنافرنفسهألاتجاهفيمرت

متعاكسة.

قواعدالظواهرهذهتصفالتىالرياضيةنظرشهأرست

التيارأناكتشفحيث،الكهربائيةالديناميكاعلم

عمليعململتفسلكخلالمنالمتدفقالكهربائى

وأالجلفانيالمقياساختراعإلىذلكأدىوقد.المغنطس

الكهربائيةالتياراتكشففييستخدم)جهازالجلفانوميتر

وقياسها(.

العالمسماتمبكرةبصورةوأظهر،ليونفيأمبيرولد

الكلامميكيعملهنشر،أم827عاموفي.الرياضي

الكهربائية.الديناميكيةللظاهرةالريافميةالنظرية

المقياسبمالكهرومغنطيسيةالأمبير؟أيضا:انظر

الجلفاني.

منستيتالإمبيرمبنىيعدميلى.،ستيتالامبير

الشارع035فيويقع،العالمفيالسحابناطحاتأعلى

ارتفاعهويبلغ201أدوارهتبلغ.نيويوركمدينةفيالخامس

البناء،أعلىفيالموجودالتلفازبرجإضافةوبعد.م381

فيسحابلاطحةأطولتالثنيويوركمدينةفيستيتالإمبيرمنى

طالق.201علىويحتويالعالم

للبناءالكلىالارتفاعأصبحم،62ارتفاعهيبلغلذي

أماام،729عامحتىبناءأعلىالبناءهذأظل4وقد4

وبرجبماليزياكوالالامبورفيبيتروناسبرجفهناكاليوم

منه.أعلىوكلاهما،المتحدةبالولاياتشيكاغوفيسيرز

وافتتح،أم039مارسمن71فيالبناءإنشاءبدأ

بناؤهوكلفأم،319مايومنالأولفيرسميا

000201فيهويسكن.أمريكىدولار000.489/04

يوميا.الأعمالرجالمن000.25إليهويدخلمستأجر،

201والطابق86الطابقفيفلكيانمرصدانفيهويوجد

ويرىشخص.مليونونصفمليونعامكلفييقصدهما

تحتهم،تمطرالسماءأنالأحيانبعضفيالبناءهذاسكان

العاصفةأثناءوفيمشمسا.عندهمالطقسيكونبينما

الفولاذيالهيكلويصدر،برقشمرارة02نحوالبناءيخترق

.الشديدةالرياحتضربهعندماويتمايلخفيفاصريراللبناء

مجموعة.،الكيميائيةللصناعاتإمبيريال

دوليةشركاتالكيميائيةللصناعاتإمبيريالمجموعة

هيالهائلةالمجموعةوهذهبريطانيا.الرئيسيمقرهاضخمة

وهى.العالمفيالكيميائيةالمجموعاتكبرياتإحدى

والتصديرالتصنيعشركاتكبرياتمنواحدةكذلك

الكيميائيقالموادالشاملةمنتجاتهاوتضم.البريطانية

والأفلامالدقيقةالكيميائيةوالموادوالألوانالزراعية

والبوليوريتانوالأدويةوالدهاناتالصناعيةوالمفرقعات

المتخصصة.الكيميائيةوالمواد

للصناعاتإمبيريالمجموعةفيالأقسامأهم

لديهاالتيوالبوليمراتالكيميائيةالموادقسمهوالكيميائية

لإنتاجأوروباعبرشاملةإنتاجيةتسهيلات

(البترولمنالمصنوعةالمواد)أي.البتروكيميائيات

الصناعيةوالأليافالعامةالكيميائيةوالموادوالبلاستيك

.والأسمدة

ثلاثينمنأكثرفيالأشخاصالافالمجموعةتستخدم

بريطانيا.فيهؤلاءثلثمنأقلويعمل.دولة

مشتركةعواملتوحدهاكبيرةبشريةمجموعةالا!

أحيانا،العرقيةوالأصولوالتراثوالتاريخوالديناللغةمثل

لأمتهمكبيربولاءالناسيحصماكثيرأ.المشتركةوالثقافة

الشعورهذامثليرجعماوكثيرا.القوميةبميزاتهمويعتزون

مفهوميتجاوز،الإسلاموفي.القوميةإلىوالاعتزازبالولاء

القومية.مفهومالأمة

الناسمنمجموعة،الدوليالقانونفيتعنيالأمة

مأباعترافمحدد،إقليمداخلذاتياحكمايمارسون
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تعترفوعندمابينهما.فيمااسمفراءتبادلخلالمنأخرى

،الحقوقبعضعلىتح!لفإنهاجديدةبأمةالأخرىالأم

حقفىحقوقهاتتمثل،الواجباتبعضعليهاوتترتب

الالتزامفهيواجباتهاأماالعليا،البحارفيالملاحةحرية

العسكريةأسقواتااستعمالأو،الأخرىالأمتهديدبعدم

دولةأوقطرأغظأحياناالدرليالقانونويطلقضدها.

القانونيعرفهاكماالأمحولأوسعولمعلومات.الأمةعلى

اللغةفيكثيرةمعانوللأمة.الدوليالقانونانظر:الدولي

المعاجم.تحددهاالعربية

العربية.الأمة؟الإسلاميةالأمة:أيضاان!

اليمين.ملكانظر:.الأمة

السود.المسلمونانظر:.الإسلامأمة

بد3تدينا!أسثعوباكلالإسلاميةالأمة

أطهويةأساساوتاريخهالإسلامثقافةمنوتتخذالإسلام

وإفريقيااسيافيالشعوبهذهويبلبعداد.والمرجعية

ماوهوتقريبا،نسمة(مليون)ألفبليوننحووأوروبا

الشعوروأساستقريئا.العالمسكانخمسيساوي

وتاريخه.وثقافتهالإسلامعقيدةهوالمشترك

فىالإسلاميةبالدولالخاصةالمقالاتأيضا:انظر

يم.ال!صالقرآنبسورالخاصةوالمقالات،الموسوعة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الإسلاممةاأعلسمةاالإسلامفيالأخلاق

الإسلاميةاالصودالمسلمودالإخواد

الكريمالقرآنالإسلامياالأدب

الإسلامفيالقضاءالإسلام

العرديةالقوميةالعرديالخط

!!محمدريحتا،لمالعا

الإسلاميةالممطكماتوالمسلمينالعر!عدالعلوم

اللإسلاميةالعمارة

العربيةاللغةمنتتخذالتيالشعوبكلالعرديةالأمة

العربيةوالثقافةالعربىالتاريخوتعتبر،ورسميةقوميةلغة

الشعبتعدادويبلغ.ومرجعيتهالهويتهاأساساالمشتركة

مقوماتوأهم.نسمةمليون002منأكثرالآنالعربي

والمصيروالتاريخوالثقافةاللغةهيالعربيالقومىالشعور

.المشترك

العروبةإلىالانتماءبينتعارضايرىمنوهناك

وأعموأشملأهمفالإسلام،الإسلامإلىوالانتماء

ومعاييرالإلهيةالعقيدةهي-نظرهمفى-الانتماءومقاييس

لاإذ،القوميوليسالدينىوالانتماءالالتزامهيالفضل

نإ...):تعالىقال.بالتقوىإلآوأعجميعربيبينفرق

.31:الحجرات.!..ألقاكماللهعندأكرمكم

رسولإنإذ،التعارضهذامثليرىلامنوهناك

حيثأعلمواللهوجل،عزأدلهاختارهعربىكل!!الإسلام

لغةالعربيةاللغةقدرتهجلتاللهاختاركما.رسالتهيجع!!

كانوما2.:يوسف!عربيا!قرآناأنزلناهإنا)الكريمللقرآن

.بالإسلامإلآالعربكانوما،بالعربإلآالإسلام

فيعربيةدولةبكلالخاصةالمقالةأيضا:انظر

دولة.كلبتاريخالخاصةالمقالةانظر:كذلك.الموسوعة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

العربيالحطالسياسيةالأحزا!

الأدب،العرليالعرسةالسياسيهالأحزا!

واحسملمينالعر!عمدالعلومالعرليةأحثمعبيةاالأزياءا

العربيةاللغةالإسلاما

العرليةالمنمعبيةالفمودوالإسلاميةاعرليهاالشع!يةاالأ!!لات

العربيةالقوميةالإملاميةالأمة

العريةالممظماتالعرليةالدولدىالتعليم

العربيةالمومميقىالعربيةالدولحامعة

اقى!دي!انأبوألفهممآبوالمؤاولالإصاع

ليلةوثلاثينسبعمدىعلىدارمافيههـمدونا374سنة

وزيرالعارضعبداللهأبيالوزيروبينبينهمسامراتمن

،ليالإلىحيانأبوقسمهوقد.البويهيالدولةصمصام

الوزيروكان.وأجوبةأسئلةمنفيهادارماليلةكلفىدون

تنوعتوقد.المسامرةموضوعيقترحالذيهوكالبا

كتابهحيانأبويخضحلم،ولذلكالليالىموضوعات

وأدبوفنعلمكلمنمسائلففيه،ولاتبويبلترتيب

ولغةوغناءوحديثوتفسيروبلاغةومجونوفلسفة

وأدبائهوفلاسفتهالعصرلشخصياتتحليلوفيه.وسياسة

والفكريةوالسياسيةالاجتماعيةللحياهمبصويروعلمائه

الكتابفيواضحتانسمتانوالإثارةوالحيوية.عصرهفي

للنزاعكوصفهوالمناظرةالجدللمجالسوصفهفيلاسيما

سعيدأبيبينتمتالتىكالمناظرة،والنحويينالمناطقةبين

المنطقبينالمفاضلةوفى.القنائىيونص!بنومتىالسيرافي

.العريوالنحواليوناني

إخوانرسائلعنتحدثوامنكلنقلالكتابوعن

عنكشفالذيالوحيدالنصأوردالتوحيديلأنالصفا،

ألفها.عمنالتوحيديالوزيرسألحينماالرسائلمؤلفى

نقلالقفطىوعن،ذلكالتوحيديعنالقفطينقلوقد

الصفا.إخوانعنتحدثوامنكل

الليالي،طريقةعلىوبنائهوحيويتهالكتابولإمتاع

ليالالتوحيديلياليأنعلىوليلةليلةبألفبعضهمشبهه
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وليستوالسؤالوللجدلوالأدباءوالمفكرينللفلاسفة

حيانأبوانظر:.والغرامالحبومكائدواللهوللقص

.يلتوحيدا

.لاختبارانظر:ا.ئاتالامتحا

لتكثيف.عواالامتصانظر:ا.الامدصاص

تستوعبطريقتانواللكنيفالامتصاص

توزيعيتمكلتيهما.أوالطاقةأوالمادةالأجسامبمقتضاهما

المادةداخلالامتصاصعمليةفىالمستوعبةالطاقةأوالمادة

المادةتتجمع.فقطالمادةتحميعفهوالتكثيفأما.الممتصة

فيها.لاتدخللكنها،المكثفةالأداةسطحعلى

المألوفةالأمثلةمنكثيرهنالك.الامتصاص

تجعل.الصوتيةالطاقةتمتصالثقيلةفالستائر.للامتصاص

بعضهاوتحتكشذبذبالستائرخيوطالصوتيةالموجات

إلىالصوتطاقةالاحتكاكويحولالاخر.ببعضها

.الصدىمثلينعكسأنلايمكنهالصوتفإنلذا،حرارة

طاقةوالمرشحاتالملونةالأجسامتمتص.العزلان!:

ألوانكلمنالأبيضالضوءويتكونانتخابيا.الضوء

فإنملوناجسماالأبيضالضوءيلامسوحينالضوء.

الضوءطاقةوتثيرامتصاصها.يتمالضوءطاقةألوانبعض

بمعنى-الملونالجسمذراتداخلالإلكتروناتالممتصة

الجسمويقوم.الطاقةمنعليامستوياتإلىتنشطهاأنها

يت!امتصاصه.لمالذيالضوءألوانعكسأولمارسال

الشعرية.الخاصيةطريقعنالماءاليابسةالتربةوتمتص

الأكسجينالبحيرةفىالماءيمتص.الشعريةالحاصيةانظر:

بالإذابة.

دأئمايمكنهاالتيوحدهاهيالصلبةالمادة.التكثيف

وأسائلجزيئاتتكونقدالمكثفةالمادةمكثفا.تكونأن

مايكونوعادة.صلبلجسمدقيقةجسيماتأوغاز

تنقيةأوفصلفىيفيدمماعاليةبدرجةانتخابياالتكثيف

سطحعلىالفحميالمرشحيكثف.والغازاتالسوائل

التكثيفعنالامتصاصيختلفكيف

أكسيد)ثانىالسليكاهلامويكثف.فحميجسيمكل

علىويحفظها،رطوبةمنالماءجزيئاتالسليكيون(

حرارةتسميحرارةالتكثيفويطلق.حبةكلسطح

التكثيف.

قوياالمكثفالسطحمعالمكثفةالجزجاتتفاعلويكون

تكونعندماالارتباطضعيفةالجزيئاتوتكونضعيفا.أو

هذهوتسمىفيزيائيا.المكثفالسطحوبينبينهاالجذبقوة

الفيزيائيالامتصاصالعملية

فإنهاالسطحمعكيميائياالمكثفةالجزجماتتتحدوحين

بمالامتصاصالعمليةهذهوتسمى.بشدةبهتلتصق

الامتصاصفيالمكثفةالجزيئاتتكون.الكيميائي

فىطبقاتعدةتكونربمالكنها،واحدةطبقةالكيميائي

الفيزيائي.الامتصاصعملية

.النبات:أيضاانظر

التفويفمي.لامتيازانظر:ا.التشغيلىالامتيار

وأملكيمنحهامكتوبةوثيقةالتفودضىالا!ار

تفويضية.نصوصاالأحيانبعضفيويسمى.حكومة

الحرياتأووالسلطاتالحقوقبعضلحاملهالامتيازويخول

منحهاويمكن.تجارةأوعملفيالمشاركةحريةمثل

محلية.حكومةأومؤسسةأولشخص

حكومةأوشركةتمنحهمشابهآخرامتيازوهناك

إدارةأولتشغيلحقأوتصريحأوإذنوهوأخرىلجهات

كبيراأودكانكتشغيلصغيراكانسواءمعينمشروع

الامتيازالحقهذاعلىويطلق،النفطعنالتنقيبكحق

التشغيلي.

.المتحدةالأمالأطلسى،ميثاقأيضا:انظر

الشعوبكللدىرفيعةأدبيةمكانةلهاأقوالالأمئال

والأمةتجاربها.وخلاصةحكمتهاتمثلأنهاباعتباروالأم

هوالشعركانوإذاوحديثا.قديمابالأمثالتحتفيأمةالعربية

علىيدل.الأهميةفيبعدهتأتىفالأمثال،العربديوان

العصورفيالجاهليالأدبدونواالذينالعلماءأنهذا

الأمثالجمعاهتماماتهمبينمنجعلواالإسلامية

نحو)تشريةبنعبيد:بذلكاهتموممنوتدوينها،

ت)والميداني،موي19العصرفىم(686هـ،67

هذافيكتابأشهرألفالذيام(421هـ،185

.الأمثالمجمعالمسمىكتابهوهو،الموضوع

المثلمعنىعلىاللغةفييدل،الأمثالمفرد،والمثل

سائرموجزقولفهو:،الأدبىالاصطلاحفيأماوالنطر.

بهذاوهو،.سابقةبحالةلاحقةحالةبهتشبهالمعنىصائب
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والقصة.والخطابةكالشعر،بذاتهقائمأدبيجنس،المعنى

وأإطلاقهيعنيالمثلفضربومورد،مضربوللمثل

الحالةتشبهالتيالمتجددةاليوميةالحالاتفىاستخدامه

فيهاقيلالتيالأصليةالحالةالمثلموردويشبه.الأولى

وأموردمثللكليكونأنالضروريمنوليسابتداء.

ترتبطلاكثيرةأمثالفهناك.الناسبعضيعتقدكماقصة

الشعرأبياتمنالمأخوذةالأمثالتلكمتل،معينةبحادثة

وزنعلىأضياأو،حكمأصلهاالتىأوعجزا،أوصدرا

حاتم.منأجود:كقولهم."..من"أفعل

العربية.الأمثال:أيضاان!

القديم،العهدأسفارأحدالأمثالسفرسمر.،الأمثال

المأثورفحسب.سليمانأمثالباسمأيضامعروفوهو

العلماءأنبيد.كتبهالذيهولحمليمانالملكأناليهودلدى

،والأشعار،والدينيةالأخلاقيةالأقوالمجموعةأنيعتقدون

إسرائيلبنىتاريخفتراتمختلفمنتتوارد،والمواعظ

بعدإلاالحالىبشكلهاتجمعلمأنهاالظنوأغلب.القديم

..مق953عامبابلإلىمنفاهمنهاية

الفنيةالعبارةهوالاصطلاحنىالمثل.العرييةالأمتال

حادثةأوموقفالتصورتصاغالتيالموجزةالسائرة

أخرىحالةفيامشعادتهايمكنإنسانيةخبرةولتستخلص

واسمعىاعني)إياكولقاعد(ساع)رب:مثللهامشابهة

)رحلخفيويستنسر(بأرضناالبغاث)إنو(جارةيا

صول(.منأشدقول)ربو(حنين

للمثلوحددواالأمثالالقدأمىالعربعرفوقد

وإصابةاللفظإيجازفيهيجتمعأنيجبأنهوهيشروطا،

كثيراأكدواوقد.الكنايةوجودةالتشبيهوحسنالمعنى

المثلأهميةإلىمشيرينوالشيوعالسيرورةشرطعلى

ال!مثالارتبطتوقد.النفعىوجانبهدورهوإلىالتعليمية

والعظة.الحكمةواستخلاصبالاستدلال

معنىيتضمنالكلمةلهذهالعامالساميوالأصل

المثلبمعنىبأنهقديماوغيرهالزمخشريعرفهولهذا،المماثلة

لهيمكنإذالمثلأهميةتظهرالأصلهذاومنوالنظير.

عمرهيمتدأن-الحياةخبراتإحدىيحملالذيوهو

مماثلة.أخرىحالاتعبروينتقل

يأتيالذيالمثلفىالتمثيلمعنىعلىالتركيزويمكن

التصويريةالمقارنةطريقعنبشيءشيءتشبيهمن

لدىتوجدللتجريدالحاجةهذهإذ.التشخيصية

وأعرقأقدممنالأمثالتعدولذلك،البدائيةالشعوب

روحتتمثلوفيهاتقريبا.الشعوبكللدىالأدبأنواع

التعبير،وطرائقوالتفكيرالشعورفيهاوينعكسالشعب

وتقاليدهبعاداتهالمجتمععنصورةطياتهافيتحملكما

ومعتقداته.

لنشوءتاريختحديدلايمكن.وتحديدهاالأمثالتاريخ

تعكسالأمثالولكون.القدممنذالإنسانرافقفقد،المثل

السمةهذهمنوبسبب،الأمةووجدانالجماعةروح

القائل.مجهولةالقالبفيفهيالشعبيةالجماعية

تقريبأوتحديدالأمثالبعضمعيمكنذلكومع

وأتاريخيةبحوأدثارتبطتماإذاقائلها،وتحديدعصرها

ابنبأكثمارتبطتأمثالوهناك.المعروفةاسثمخصياتالبعض

إليهم.تحديداونسبتوعيرهما،قيسبنلالأحنفأوصيفى

ولكن،مشهورةبأسماءترتبطالعربيةالأمثالوبعض

جزاهقولنا:مثلصاحبهاالشخصيكونأنبالضرورةليس

زرقاءمن)أبصرأو(البسوسمن)أشأمأوسنمار()جزاء

(.اليمامة

المدوناتلهااحتفظتالعربيةالأمثالبعفه!ولكن

فبيضىالجولك)خلا:مثلقائلهاوحددتقصتهابأصل

)إنو(العذلالسيف)سبقأوالعبد،بنلطرفةواصفري(

لسحيمجلا(ابن)أناأوأد،بنلضبةشمجون(ذوالحديث

أجدعبنلقراد(قريبلناظرهغدا)إنو،الرياحىوثيلابن

المنذر.بنالنعمانمعقصتهفي

وتحديدالمثلصدوربتاريخالجزميصعبإجمالأولكن

أخرىولأسبابسالفاإليهاالمشارللسمةقائلهأوزمنه

وسيرورته.المثلبانتقالتتعلق

جمالياتالعربولإدراكوتصنيفها.الأمثالجمع

ولابالغااهتمامابهاهتموافقدالناسعلىوأثرهالمثل

مماكثيرأالكريمالقرانفيالأمثالذكرجاءوقدسيما

لجهـوتصنيفالمبادرةإلىالدينىالنصبخدامحدا

التدوينبداياتمنذالنبويةوالأمثالالقرآنيةالأمثال

منغيرهاإلىالعربالمؤلفونتنبهوقدحولها.والتأليف

الإسلاميةوالعصورالجاهليةفيالقديمةالعربيةالأمثال

وغيرها.الشعريةالأمثالوإلى

كبيراعددا)الفهر!ست(كتابهفيالنديمابنعددوقد

الأولالقرنمنتصفمنذالأمثالفىالمؤلفاتمن

منها:المؤلفاتتلكمنكبيرعددإليناوصلوقد.الهجري

وكتابأهـ(،)07الضبىللمفضلالأمثالكتاب

لأيالأمثالوكتابأهـ(،)59السدوسيلمؤر!الأمثال

للمفضلالفاخروكتابهـ(،22)4سلامبنالقاسمعبيد

هلاللأبيالأمثالجمهرةوكتابهـ(،)192سلمةبن

للميدانيالأمثالمجمعوكتابهـ(،3!)5العسكري

العربأمثالفيالمستقصيوكتابهـ(،)518

منللميدانىالامثالمجمعويعدهـ(.)538للزمخشري

.مادةوضخامةوشممولأوتصنيفادقةالمؤلفاتهذهأكثر
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علىفيها،وألفواالأمثالجمعوامنمعظمحرصوقد

تفسيرمعبها،المرتبطةالقصصوإيرادوشرحهاتصنيفها

المعجم،حروفعلىمرتبةغالئاصنفوهاوقدغريبها.

ذلكمنمن()أفعلوزنعلىبالأمثالبابكلوذيلوا

هوالمولد)اللفظالمولدةبالأمثالبابكلختممع،الباب

تتداولالتيالمحدثة(الاحتجاجعصورعنالخارجالمحدث

المؤلف.عصرفي

عنوانتحتالأمثالصنفتالمؤلفاتهذهوبعض

لايعكستصنيفوهو(العامة)أمثالو(الخاصة)أمثال

تحرصالتيالصارمةالرؤيةيعكسوإنمافحسبطبقيةرؤية

والنقاءالجودةبمزأياتتميزالتيالفصيحةالأمثالعزلعلى

المولدةالأمثالتلحققدالتيوالركاكةالابتذالشوائبمن

ولذلك،والتقافةاللغةضعيفيالمهنأصحاببعضوأمثال

القدامىالمؤلفونعمدربماأنهالمحدثينالدارسينبعضيرى

،المولدةالأمثالعلىاللغويةالتعديلاتبعضإجراءإلى

ويمكن،تستقيمحتى(العامة)أمثالأسموهماوعلى

مؤلفاتهم.فىإدراجها

يأتيالأمثالجمعوامنبعضعندالطبقىوالتصنيف

المتكلمينأحوالعلىوالبيئةالطقةبتأثيرتعتقدرؤيةمن

التمثيلكتابهفيالثعالبىصنفوقد.بالأمثالوالمتمثلين

طبقاتحسبالأمثا!عالحأصخاوكتابهوالمحماضرة

والسلاطين،الملوكأمثالفهناك،الختلفةوحرفهمالناس

والقصاصالمعلمينأمثالوهناك،القادةأمثالوهناك

إيخ...واللصوصوالإماءلأطباءوا

وإلىالجغرافيةالمنطقةاثرإلىالمؤلفينبعضنبهوقد

ورواجهابعينهابأمثالالعربيةبعفالأمصاراختصاص

ذكرفقد.الأخرىالأمصارأبناءمنغيرهمدونعندهم

أهليستخدمهاالتيالأمثالتلكمثلاالعسكريهلالأبو

كما،الكوفةأهليستعملهممانظيراتهامقابلفيالبصرة

خاصة.بغدادأهلأمثالمنعدداالثعالبيذكر

المولدةالأمثالتنامتوقد.والشعبيةالعاميةالأمثال

فيمبكرةفترةمنذقطركلفىبالأمثالالاهتماموتنامى

منطائفةهـ()577البلخىهشامابنأوردفقدتراثنا،

كلأبناءومازال.العامةلحنكتابهفيالأندلسأهلأمثال

ويجمعونها.الشعبيةأمثالهميدونونقطر

بسببالشعبيةالأمثالفيبالتأليفالاهتمامتزايدوقد

شبهوبسبب،العربيةأبناءبيناللهجيةالفروقاتتزايد

لاتكادالتيالقديمةالفصيحةالعربيةالأمثالمعالقطيعة

المتعلمين.منونخبةالمثقفينبينإلااليومتدور

الصلةمنبتةليمستذلكمعالشعبيةالأمثاللكن

معوبعضها،الفصيحةالأمثالمنوبنظائرهابجذورها

تكاداللغويةالصياغةلحقالذيوالتحويربعفالتعديل

العاميالمثلفمثلانعرفها.التيالفصيحةتلكتكون

العربيالمثلنفسههوياكلك"!جربك"لمغذالنجدي

فيالتعديلبعضمعلملميأكلككلبكلم"سمنالفصيح

اللهجى.والتلفظاللغويةالصياغة

إيجاديمكنوفصيحهاعاميهاالعربيةالأمثالمنوكثير

لاتزولالمرءوإن؟الأخرىالشعوبأمثالمنمقابلاتها

إلا،والتقاطعاتالتشابهاتهذهيلاحظحينمادهشته

وروحهالشعبوجدانهىالأمثالأنيتذكرحينما

الحكمخلاصاتمنكثيرتتشابهأنولاغرو،الإنسانية

.مكانكلفيالإنسانبنيبينالحياةوخبرات

العربيةالأمثالأنواع

السابق،التعريفعليهينطبقالذيوهوالموجر.المثل

المثل.لفظةإطلاقعندالذهنإلىيتبادرماأولوهو

أصبحتحتىشحاعتالتيالموجزةالحكمفيهويدخل

أنذر.منأعذروقدأحمد،العود،الأمانةالسرمثلأمثالآ

الشاعر:كقولالحكمأبياتفيهيدخلكما

يومكلالرمايةأعلمه

رمانيساعدهاشتدفلما

الاخر:وقول

كربتهعندبعمروالمستجير

بالنارالرمضاءمنكالمستجير

وزنعلىالتيالأمثالأيضاالنوعهذافيويدخل

،سحبانمنأبلغ،حاتممنأجود:كقولهممن...""أفعل

باقل.منأعيا

الذيالوصفيالسردذلكوهو.القياسيالمثل

وأالتشبيهطريقعنعليهاالبرهنةأوفكرةتوضيحيستهدف

الأمثالمدوناتفيمعدومايكونيكادالنوعوهذا.التمثيل

الكريم،القرآنفيبكثرةموجودولكنه،القديمةالعربية

كمثلاللهسبيلفيأموالهمينفقونالذينمنل):تعالىكقوله

.162:البقرةحبة!مائةسنبلةكلفيسنابلسبعأنبتتحبة

التيالسائدةالموجزةالكلماتتلكهو.الحزافيالمثل

قصصعلىبنوهاأوالحيوانألسنةعلىالعربأجراها

إليهاحتكمحينالضبقولومنها،حولهنسجوهخرافي

الحكم.يؤتىبيتهفي:تمرةحولوالثعلبالأرنب

الكبيربمالمائيالحوض،التناضحانظر:يالماء.الإمداد

إمدادات)مشكدةا!لاء(،المياه)صيانةالطبيعيةا!لواردصيانة

الصينبحارفيمتمركزاكانألمانىحربىطرادإ!!

قاموقد.الاولىالعالميةالحرباندلاععندالهنديوالمحيط

علىوأغار.تجاريةسفينة22أغرقفقد،عملياتبعدة
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وفىبالهند.مدراسفيللزيتمحطةوقصفبننانج،ميناء

دايركشنجزيرةإلىإمدنتحرك،أم419عامنوفمبر9

لأسلاكمحطةتدميرأجلمنالكوكوسجزرمنبالقرب

أصابه.سيدنيالأستراليالطرادولكن،البرق

الحسنأبوهـ(.5631-15).الحسنأبوالامدي،

الثعلبي،سالمبنمحمدبنعليأبيبنعليالدينصميد

قدم.الشافعيالمذهبإلىتحولثمحنبليا،كان،أصولي

أصولفيوتفنن،الخلاففىوبرع،القراءاتفتعلمبغداد

وتصدرمصرإلىرحل.والفلسفةالفقهوأصولالدين

مصرومنكثير.خلقعليهفتتلمذ،الشافعيوالفقهللإقراء

أصولفيالإحكام:كتبهمنفيها.وتوفيالشامإلىخرج

الالباب.ولبابالكلامعلمفىالأفكاروأبكار،الأحكام

المحكمة.مخضريسمىماينفذهأمرالاستددكاءأمر

رفعتقدشكوىبأنالمعنيالشخصالاستدعاءأمرويعلم

أمرويستحدمعليها.للردللمحكمةالحضوروعليهضدة

حالاتفيالجانيعلىالقبض!إلقاءمنبدلأالاستدعاء

.الأخرىالبسيطةالادعاءاتبعضأوالمرور،قواعدخرق

إلىيحضرلمالذيالشخصاعتقالللمحكمةويحق

استدعائه.بعدالمحكمة

الإجراءاتلبدءالاستدعاءوأمرالمحكمةأمريعمثتخدم

أمرالمحكمةتصدركما،الجنائيةغيرالمدنيةالمحاكمفي

:ا!لمحاكم(.الغربفيقانونية)هيئةللمحلفيناستدعاء

تميزها.شرعيةأنظمةالشرعية

المحكمة.أمرالحضور؟طلبأيضا:ان!

يسمحالمحكمةتصدرهقضائيأمرا!ف!أ!مر

نإإصدارهويتمآخر.مبنىأومنزلبتفتيشالأمنلضابط

مشروعةغيرأجهزةهناكبأنللاعتقادمعقولسببوجد

التفتيشأوامرإصدارصلاحيةأما.مسروقةبضائعأو

الجرائممنبالعديدالعلاقةذاتالقوانينفيفموجودة

المتعلقةوالوثائقعنهاالتفتيعقيتمالتيالأشياءومن،الختلفة

النقود،لتزسفالمستخدمةوالاجهزة،الخليعةالمجلاتبها،

يحتفظالتىوالحيواناتالخمور،تصنيعأووالقماروالتزوير

قاسية.ظروففيبها

القانونعلىالأمربموجبهايصدرالتيالشروطوتعتمد

منطقةتحديديتمماوعادة،الصلاحية!ذهيمئالذي

هناكتكونوقدأمن،ضباطبالبحثيقومكما،التفتيش

،اليومخلالأثناءهاالتفتيشالمسموحالأوقاتعلىقيود

إلىللدخولاستخدامهايمكنالتيالقوةمقداروعلى

القبضصلاحيةتتضمنالأوامروبعضالتفتيم!،منطقة

أمرويجيزالتفتي!ق،منطقةفىالموجودينالأشخاصعلى

المتعلقةبالجريمةالمرتبطةالممتلكاتمصادرةالتفتيش

مصادرةفىأيضاالحقالأمنلضباطفإنوكذلك،بالقانون

كانتإذاالتفتيشمنطقةفيالموجودةالأخرىالممتلكات

منفصلة.أخرىبجريمةعلاقةذات

بإذنمسبوقايكونأنلابد-الإسلابمفى-التفتيشوأمر

الإذنويعطيالسلطانإلىالامريرفعبأنوذلكالسلطانمن

دون،أعوانهمنالقوةأهلخلالمنبالتفتيشللقاضي

الشيءوجودمنالتأكدبعديكونإنماوذلكلحرمةانتهاك

لابدوكذأ-مستورينولوبشاهدينبمنزلهعليهبهالمدعى

المنزلوتفتيشبدخولالسلطانمنالإذنيأخذأنللقاضى

أعوانهمنالقوةبأهلجبرالإحضاره-المتواري-عليهالمدعى

أبيأصحابمنيوسفأبووقال.العلمأهلأكثرقولوهذا

بماعليهالمدعىعلىنوديإذاإلابالتفتي!ت!يؤذنلاحنيفة

الحكم.منعليهيمضيهوماالإقناعمنأيهإتوجه

المحكمةمنيصدرأمرالمستعجلالقضائيالأمر

هيئةأيموظفيأوالدولةموظفىأوالصغرىالمحاكمويلزم

يطلب،الأحيانمنكثيروفى.عامجماهيريبعملبالقيام

التوقيعأوالتفويضمثلمحددبعملالقيامعامموظفمن

الحصولنحوالسعييتوجبرفضهوعند،معينةورقةعلى

هذابفعليلزمهالمحكمةمنمستعجلقضائيأمرعلى

العمل.

الموظفيكونعندماالأمرهذاعلىالحصولويمكن

الاختياريةالحالاتفىأما.العملهذالتأديةبالقانونملزما

المحكمةتنحازلاكمابذلكالموظفتلزملاالمحكمةفإن

القضائي،الأمرطالبالشخصجانبإلىالحالةهذهفى

للمحكمةيجوزكماالاختيارينبينالشخصتخيرولكنها

اخر.حلأيوجودرأتإذاالأمرهذاإصدارعنالامتناع

فيخاصةيكونإنماالإسلامفيالمستعجلوالقضاء

الحبسخشيةإقامتهممدةوفيالمحبوسينأمرإلىالنظر

وبأمر،واليتامىالأوصياءفىوبالنظرالقضاء،بتأخرظلفا

الولايةتجبسفيهأوتحيمكلعلىبالولايةالأمريهمهمن

عزلهطلبمنعزلفيالنظرثم.عنهالولايةبانتهاءأوعليه

كلفىالقضاءبتأخرضرروقوعخشيةوصىأووكيلمن

ذلك.

المحكمة.أمرالقفدائي؟الإنذارأيضا:انظر

عندماالبريطانيالتاجأصدرهامراسيمالمجلسيالأمر

أخذتوقد.جسيمةمسائلالبريطانيةالأمةواجهت

شورىمجلحرمننصيحةعلىبناءالتسميةهذهالمراسيم

ما708عامالمجلسلوصايابريطانياإصدارجاءوقد.الملك

الإمبراطورية.الجزيرةبحصارنابليونتهديدعلىردأ



996القيسامرؤ

الشاطئالبريطانيةالسفنحاصرتالوصايا،هذهوبموجب

موانئدخولمنالمحايدةالتجاريةالمراكبومنعتالأوروبي

.نابليونسيطرةتحتالواقعةأوروبا

الملك.شورىمجلسبمالقاريالنظامأيضا:انظر

معناهفيعامبشكليستخدماصطلاحالمحكمةأمر

وأكثر.قانونيةلمحكمةالكتابيةالأوامرلوصفالعامالقانوني

لبدءالمستخدمالاستدعاء،أمرشيوغاالحكوميةالأوامر

أمراصطلاحكان،الماضيوفي.القضائيةالإجراءات

كانتحينما،المثالسبيلفعلىكثيرا.يستخدمالمحكمة

وأالعمدةأوالمدينةرئيسأوالمحافظيستردبأنتأمرالمحكمة

أمراتعطيهكانتفإنها،خاطئةبطريقةأخذتأملاكاالوالي

سجنقانونيةفيبالتحقيقالمحكمةأمرنظامومازالبمالحجز.

وهو،الانحتىالبلدانبعضفيسارياالأفراداحتجازأو

للحريةأساسياضماناتوفرالتيالقانونيةالقواعدأهمإحدى

محتجزينأشخاصحمايةعلىيعملحيثالشخصية

حيث،الأخطاءمنالتحققأمروهناك.قانونيةكيربطريقة

وأعليامحكمةإلىسجلاتهامحكمةترسلبأنأمريصدر

قانونية.أخطاءأيعنالكشفيمكننقفحتىمحكمة

الماضىفيالإنجليزيةباللغةالناطقوناعتادالغربوفي

اليوموحتى،مكتوبشيءأيعلىالمحكمةأمراسمإطلاق

.المقدسالمحكمةأمرالإنجيلالبعضيسمى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحضورطلبالقضائيالإنذأر

الاحضارقانودالمستعجلالقضائىالأمر

الممتلكاتعلىالحجز

-794.هـ،ق08-031)نحوالثلسامرؤ

وهبأبووكنيتهالحارثيحجربنالقيسامرؤم(.455

شعراءأشهر.الضليلبالملكويلقب.إرثوأبوزيدوأبو

المعلقةوصاحبالشجعانمنوفارس،الجاهلىالعصر

مطلعها:التيالشهيرة

ومنزلحبيبذكرىمننبكقفا

فحوملالدخولبيناللوىبسقط

وغطفان.أسدعلىملكاكانالذيأبيهظلفينشأ

الصيدإلىوالخروجواللهوالترفإلىتميلنشأتهوكانت

إلىذلكمسلكهأدىوقدوالمجوناللهوأسبابوطلب

أرجاءفيمتنقلاأبيهديارعنفخرج،والدهوبينبينهجفوة

بأرفيوهوأتاهأبيهمقتلخبرأنالرواياتوتذكر.مختلفة

صغيرا"ضيعنىمثلا:أصبحتالتيقولتهفقال،اليمن

خمراليومغدا.ولاسكراليوملاصحوكبيرا،دمهوحملني

لملم.مرأاوغد

معلقتهوأنعصرهشمعراءأشهرأنهعلىالنقاديجمع

أنهإلىبشعرهالنقاداهتمامويرجع.المعلقاتعلىمقدمة

لمخصبةالشعريةصورهأنكماوقضاياهعصرهيصور

ولذلكفيها.الشعراءاتبعهأشياءإلىسبقوقدإليها.يسبق

الشعراء.منالأولىالطبقةرأسعد

وغزلهاللاهيةحياتهيصورقسم،قسمينشعرهينقسم

ثأرطلبعندماحياتهمأساةيصورآخروقسم،ومجونه

واليأسوالشكوىبالحزنيفيضالفترةهذهوشعر.أبيه

والجدالفروسيةوصورالثأروطلبوالدماءالحروبوصور

والنساء.الغزلعنوالعزوف

ذروتهاوبلغتيدهعلىالعربيةالقصيدةنضجتوقد

أضافهماعلىالنقادنصوقدقواعد.منلهاأرساهبماالفنية

ذلك.فىأبدعهوماالقصيدةبنيةفىالقيسامرؤ

الليل:وصففيمعلقتهمنأبياتأشعارهمشهورومن

سدولهأرخىالبحركموجوليل

ليبتليالهمومبأنواععلي

بصلبهتمطىلمالهفقئت

بكلكلوناءأعجازاوأردف

انجلألاالطويلالليلأيهاألا

بامثلمنكالإصباحومابصبح

نجومهكأنليلمنفيالك

بيذبللثدتالفتلمغاربكل

:للفرسوصفهوكذلك

معامدبرمقبلمفرمكر

علمنالسيلحطهصخركجلمود

صهواتهعنالخفالغلاميزل

المثقلالعنيفبأثوابويلوي

نعامةوساقاظبيأيطلاله

تتفلوتقريبسرحانوارخاء

قوله:وأرقهالغزلىشعرهأجملومن

الفؤادأصاببسهمرمتني

انتصرفلمالرحيلغداة

الجمانكفضدمعىفأ!بل

المنحدررقراقهالدر،أو

النزيفكمشيتمشيهىواذ

البهربالكثيبيصرعه

الكلامقطيعالقيامفتور

خصرغروبذيعنتفتر

الغماموصوبالمدامكأن

القطرونشرالحزامىوريح

أنيابهابردبهيعل

المستحرالطائرغردإذا
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لل!لكالصغيرينالابنينإلىبهيشاراسمابجأمراء

ريتشاردعمهماحبسهمافقد.إنجلتراالرابملكإدوارد

الخامسإدواردهماوالأميران.لندنبرجفيالثالث

ام(.)473يوركبدوقالملقبوريتشاردأم(،047)

يكنلهـا،أم834عاماشابعإدواردالملكوفاةعند

فأصبح،الحكمسنإلىوصلقدالابنالخامسإدوارد

علىووصيا،الأميرينعلىقيماالثالثريتشاردعمه

،لندنبرجفيالأميرينبحبسفقامإنجلترا.عرش

نأمدعيا،زائفةأسم!علىالعرش!علىونازعهما

انقطعتذلكوبعد،شرعيينابنينليساالأميرين

ريتشاردأعداءادعىحتىأحد،يرهماولمأخبارهما

أمرقدالعمأنالتيودوريالعصرمؤرخووكذلك

الهيكلاناكتشف،م6741عاموفيبقتلهما.

نأالمؤرخونويعتقد.لندنبرجفيللولدينالعظميان

الاميرين.بقاياهماالهيكلين

الجنسية.الأمراضالظر:.التئاسليةالأمراص

!عالجدديئالأمراضعدم.علم،الجلديةالأمراص

وتشخيصها،الجلديةالأمراضمنبالوقايةيعنىالطبمن

المجالهذافىالمتخصصونالأطباءويسمىومعالجتها.

الأمرافالجلدية.اختصاصى

اختصاصيويعالجهاالتيالجلديةالأمراضوتشمل

والحروقالعدوىوحالاتالالتهاباتالجلديةالأمراض

والمراه!تالأطفالامنكثيربمعالجةيقومونكما.والأورام

معينة.حساسياتأو،أصشباباحبمنيعانونالذين

التيالتغيراتعلىللتعرفالجلداختصاصيوويدرب

منأخرىأجزاءفيمرضعلىوتدلالجلد،فيتحدث

علىالوجهيالطفحمنمعيننوعيكونفقد.الجسم

وهو،الشاملةالحماميةالذئبةأعراضأحد،المثالسبيل

إلىإضعافةالداخليةالأعضاءمنالعديديصيبمرض

الذئبة.:نظرا.الجلد

فيالأبحاثإحراءالجلديةالأمراضعلمويشمل

الأمراضاختصاصييبعضويقوم.ووظيفتهالجلدتركيب

الحاللات.بعضلتصحيحجراحيةعملياتباجراءالجلدية

الجلد.:أيضاانظر

التي،الخطيرةالأمراضمنعددالجئسيةالأمراص

م)الجماع(الجنسيالاتصالعبرالغالبفيتنتشر

الامراضهذهتنتقلأنالنادرومن.بالمرضمصابشعخص

بسرعةتموتتسببهاالتيالجراثيملأن،الملوثةالأشياءعبر

الأمراضهذهعلىويطلق.الجسمخارجتكونعندما

التناسلية.الأمراضأيضا

السيلان:التناسليةالأمراضتناق!ث!المقالةوهذه

هذهإلىوبالإضافة.المتدثرةوالتناسليوالحلأوالزهري

يسمىماأو،المكتسبالمناعةعوزمتلازمةفإنالأمراض

الاتصالعبرأسعاساتنتقل،كثيرةأخرىوأمراضابالإيدز

.الإيدز:نظرا.الجنسى

النيسريةتسمىبكتيرياتسببهالتهابالسيلان

منالرطبةالأجزاءعلىألمماساالمرضهذاويؤتر.السيلانية

الجسم،منالأخرىالأجزاءتتأثروقد.التناسليةالأعضاء

.مباشرةالبكتيريالامحستإذا

منالداخليالجزءهي،للالتهابمعرضةنقطةوأكثر

؟الالتهاببدءمنأيام01إلى3وبعد.القضيبطرف

منصديديسائلخروجالرجالمعظمعنديحدث

ولكن.التبولعندبالحرأرةإحساسمنويعانون،القضيب

الأعراضظهوردونبالالتهابيصابونقدالرجالبعض

عليهم.

عنقفيعادةيبدأ،الالتهابفإنللسماءوبالنسبة

تعانيوقد.الرحممنالأسفلالجزءفييقعالذيالرحم

ولكن،المهبلمنصديديسائلخروجمنالمصابات

يأعليهنتظهرلاتقريبا،بالالتهابالمصاباتنصف

.أعراض

خاص،بشكلللنساءخطورةالسيلانمرضيشكل

التناسلية،الأنثىأعضاءفيألانتشارللالتهابيمكنإذ

الشديدةالحالةوهذه.الحوضالتهابمرضعنهينتجالذي

علىالقدرةعدموهو،العقمتسببقد،الالتهابمن

الذينالاطفالفإنذلك،إلىوبالإضافة.الأطفالإنجاب

يأخذونقد،بالالتهابمصاباتأمهاتبوساطةيولدون

الرضعهؤلاءيصابوقد.الولادةعمليةخلالالعدوى

يؤديقدالذيالأمر،السيلانبكتيريامنالعيونبالتهاب

بسرعة.معالجتهتتملمإذا،بالعمىللإصابة

عقاربوساطةعلاجهايمكنالسيلانحالاتومعظم

بعضتوجدولكن.أخرىحيويةمضاداتأوالبنسلين

الحيوية.المضاداتتقاومالتي،السيلانبكتيريامنالأنواع

وأصبحت،البنسلينعقارتقاومالتيالأنواعكثرتوقد

العالم.منمتعددةأجزاءفيشائعة

تعرفجرثومةتسببهالمرضهذا)السفلس(.الزهري

هذهتدخلىالحالاتأغلبوفى.الشاحبةاللولبيةباسم

الاعضاءمنالرطبةالأجزاءفيخدوش!خلالمنالجراثيم

الزهريويحدث.الجسممنالأخرىالمناطقأو،التناسلية

الابتدأئية.أوالاولى-أ:هيرئيسيةمراحلأرلغفي

.المتأخرة-4.المستترةأوالخفية3-.الثانوية-2

حواليفي،الزهريمنالأولىالمرحلةعلاماتتظهر

صغيرةقرحةتظهرحيث،العدوىمنالثالقالأسبوع
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الجراثيممنهدخلتالذيالمكانفي،الزهريقرحةتسمى

أصابه،الذيالقرحالمريضيلاحظلاوقد.الجسمإلى

علاجه.يتململوأسعابيعثلاثةحوالىفييختفيحتى

أسابيعستةخلالمتأخرةتحدثالثانويةالزهريومرحلة

،المرضبأعراضالمصابيشعروقدأشهر.ستةإلى

غيرالطفحيكونوقد.وحمىجلديبطفحويصاب

أسابيع.عدةخلالالأعراضكلوتختفي.ملحوظ

والوسيلة.المستترةالمرحلةخلالأعراضتوجدولا

اختبارإجراءهيالمرحلةهذهفيالمرضلاكتشافالوحيدة

الزهرييظهرفسوف،الحالةعلاجيتملموإذا.للدم

الجراثيمتصيبوقد.سمنة03إلى01خلالالمتاخر

أخرىأجزاءأو،الشوكيوالنخاعوالجلدوالقلبالدماغ

فيالمرضيتسببأنيمكنالمرحلةهذهوفي.الجسممن

وأالعقليالمرضأوالقلبمرضأوالصممأوالعمى

الشلل.

يتمولم،الزهريبرض،حاملامرأةأصيبقوإذأ

المرأةلهذهيحدثوقد.للجنينتنقلهأنفيمكنعلاجها،

يولدفقدعالقوإذا.الولادةعندالجنينيموتأو،إجهاض

.بالمرضمصابا

بمالأولىالثلاثالمراحلخلالالزهريعلا!تموإذا

بمضاداتأو،البنسلينبعقاربسهولةعليهالقضاءفيمكن

قدالعلاجفإن،الأخيرةالمرحلةخلالفيأما.أخرىحيوية

عليه.يقضيأنالمحتملغيرمنولكن،المرضيمئتطور

منوغيرهاالأمراضهذهمنوقايةخيروإنهذا

عننهىالذيالإسلامبتعاليمالتمسكالجنسيةالأمراض

صحةعلىحرصابطن،ومامنهاظهرماالفواحش

المجتهـةوسلامةالإنسان

المرضهذأيسبب)القوباء(.التناسلىالحلأمرض

العدوىهذهوتحدث.2نمطالبسيطالحلأيسمىفيروس

التناسلية.والأماكنالجلدعلىمؤلمةقروحتتبعهانفطات

وتدريجيا،تلقائئاألالتئامفىالقروحتبدأأسابيعبضعةوبعد

،علاجلهيوجدولامرارا.الظهوريعاودقدالمرضولكن

منيزيدآسيكلوفير،يسمىعقاراممتحداثمنبالرغم

يمئالإصاباتأوويقلل،الجلديةالقروحالتئامسرعة

نأ2(،نمطالبسيط)الحلأالفيروسلهذاويمكن.المتكررة

،بالدماغتلفالهمويسبب،الولادةحديثيالأطفاليعدي

هذاأنفي،الشكيساورهمالعلماءمنوكثير.الوفاةأو

الرحم.عنقسرطانيسببقدالفيروس

بكتيرياالمرضهذاتسبب)التشلاميديا(.المتدثرة

غالباتكونالمرضهذاوأعراضالحثرية.ا!لتدثرةتسمى

بينالتفريقللأطباءيمكنولا.السيلانأعراضمعمتشابهة

أصابتوإذابالختبر.فحوصاتإجراءبدونالمر!ن

وتسبب.الملتحمةالتهابأحدثت،العينالمتدثرةعدوى

شديدةالتهابات،الخصوصوجهعلىالنساءفيالمتدثرة

عمليةخلالالعدوىالأطفاليلتقطأنويمكن.بالحوض

هؤلاءيصابوقد.المرضمنيعانينأمهاتمنالولادة

المتدثرةعلاجو!م،الرئويالالتهاببداءالرضع

الحيوية.المضاداتمنوهوبالتتراسايكلين

الأمراضعلميدرس.علم،العصبيةالأمراض

العصبىالجهازفيالأمراضعنالناتحةالتغيراتالعصبية

أيضايختصكما.العضلاتأووالأعصاب،المركزي

النظامفيالعاديغيرالنشاطتنئمنالتيبالتغيرات

يمكنالذيالشكلفىتغيراتهذهتكونوقد.العصبى

الكترونى.أوضوئيمجهربوساطةأو،المجردةبالعينرؤشه

علم.،الأمراض،العصبيالجهاز:أيضاانظر

طب.،العظامتقويمانظر:.العظامأمراص

العقلتصيبالتيالأمراضتشملالعقليةالأمراص

،العموموفي.الإنسانوسلوكوأحاسيستفكيرعلىوتؤثر

الحزنمنقصسيرةبفتراتحياتهمفيالناسمعظميمر

يعانونطويلةبفتراتبعضه!يمرولكن،والخوفوالغضب

والأحاسيسالامزجةفيشديدةاضطراباتمنفيها

بعدمشمعورهمإلى!ديمما،الطبيعيةوالسلوكيات

معالتعاملوبصعوبة،أعمالهمفىالإنجازوبعدم،السعادة

عقليا.المرضىهمفهؤلاء.ألاخرين

.طرقبعدةالصحيةحالاتهممععقلئاالمرضىيتعامل

ومنهم،الاخرينعلىاللومبإلقاءسلوكهيفسرمنفمنهم

يدوربماالاكتراثوعدمالواقعمنالهروبيحاولمن

.الناسمنحولهمنأو،نفسهيضرمنومنهم،حوله

الأقطارجميعفىالإنسانالعقليةالأمراضوتصيب

يختلفولكن.الاقتصاديةالقطرأحوالعنالنظربغض

لاختلافوذلكلآخر،مجتمعمنالعقلىالمرضتعريف

فبعض.غيرهمنالحميدالسلوكتعريففيالمجتمعات

رفضاومرفوضةما،مجتمعفيمقبولةتكونالسلوكأنواع

.أخرىمجتمعاتفيكاملا

فىوعلاجاتمساعداتعقلياالمريضويتلقى

أطباءمنالعقليةللأمراضالصحيةوالمراكزالعيادات

إلىبعضهمنقلالأمريتطلبوقدنفس،علماءأونفسانيين

أنفسهم.رعايةعلىقدرتهملعدمالمستشفيات

بأسماءالعقليةالأمراضالنفسيونالأطباءويسمي

وأالانفعاليةأوالأمراضالعقليةالافمطراباتمثلمتعددة

يبعدخطيرعقليمرضفهوالجنونأما.النفسيةالأمراض
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علىويطلق.القانونأمامتصرفاتهمسؤوليةعنالشخص

وهو،العصبيالانهياراسماالفجائيالحادالعقليالمرض

المجنونأنالإسلامرحمةومنالأطباء.مصطبلايستعمله

القلم.عنهمارفعممن

العقليةالأمراضأنواع

مجموعاتلستإلىال!جارعندالعقليةالأمراضتقسم

الهـتبطةابات2-الاضم!إ.العضويةالاضطرابات-أ:هي

-4.أصخدانيةاابات3-الاضص!إوالعقاقير.بالكحول

القلق5-.أ!جدانيةواأحضويةاغيرالذهانيةالاضطرابات

وظائف!أضطرابات6-.اضطرالاتمنبهسعلقوما

شيالاضطرالاتمنآخراننوعادأيضاوهناك.الشهوة

عنالناتجةوالاضطرابات،الشخصيةاضطراباتهماالكبار

عصابمصطلحيالأطباءويستخدموالإجهاد.الحزن

فالعصاب.الختلفةالعقليةالأمراضحدةلوصفوذهان

والغمأ!مباالشعورإلىيؤدي،بسيطعقلياضطراب

العقليةالأمراضممطلحات

:أالحلقيةأضس!هاتاسعصع!يتىعقلىمرضالعضويالاضطراب

ما.ممرضال!صابة

الإنسالى.مراخديهيتأترعقليمرصالمزاجاضطراب

الأملوفقداد،العميقلالحزلىالإنسالىفيهيشعرعقلىمرضالاكتئاب

.الحياةفيالأهميةوبعدم

والحقيقة.للواقعا!علوطالإدراكهوالانخداع

الحقيقة،وصوحسلاضعمما،شىءلصحةحاطئاعتقادالتوهم

صحته.بعدمالأدلةوتبوت

وعدم،والهلوسةبالتوهمالإنسادلميهيشعرحطرعقليمرضالذهان

الواقع.مسايرة

الآحرينمن،لتهديدالإلسالىفيهيشعرعقليمرضالكبريائىالذهان

طاهر.صبصأيبدولى

!مموقعأوالألتمياءسشيءساطبررعيرالشديدالحو!الرهاب

المواقع.

دسيط.عقلىمرص.العصاب

المجت!!صالمري!ك!شيهيزويخطيرعقليمرضالفصام

لابمكنمريبوسلوكعريةلأفكارويأتى،بواقعهفيهولايشعر

ت!قعه.

3صار.الألاالوعيوعدمالأحاسيساإدراكعدممنحالةالوعىفقدان

ما.عمللمعللاتقاومارروابالتيامن!عالقسر

منما،حطرلتوقعنتيحة،الراحةوعديموالتوترا،لرعاح1سحالةالقلق

.الأحيانابعضفي!سوعدودوالحود.مجهولمصدر

حقيقية.عيربأشياءالشعورهوالهلس

والمشاطالمحدود،عيرلالتماؤأ!الإنسادفيهيمشرعقلىمرضالهوس

الجايم.والعضبالحادالالفعاليصح!قدالديالشديد

علىتتكررالتيالمحسوسةغيرأوالمحيفةالأفحارمننوعالوسوسة

تجاهلها.لايستطيعواعمهالإنساد

الذهانأما.اليوميةالإنسانلنشاطاتإعاقةبدون،والضيق

ووظائفهلأعمالهالإنسانأداءيعوقخطرمرضفهو

أغصام.أأمثلتهومن،الطيعية

التشوهاتمثلبعضهايؤديالعفويةالاضطرابات

بعضحدوثإلىالدماغوأمراضوإصاباتالخلقية

.والخرفالهذيانمثلالعقليةالامراض

الشخصفيهايفقد،مرضيةحالةيعد.الهذيان

ذهنه،ويتشتت،بفكرهفيهاويسرح،بهيحيطبماإحساسه

ويأتى،مفهومغيربكلامويتكلمالأمور،عليه:تلتسر

والهلوسةالبصربخداعفيهاويشعر،منطقيةغيربأفعال

نفسه،علىينغلققدولكنه،وينفعليهئويثورماوغالبا

الهذيانيحدثالغالبوفى.الأحيانبعضفيهمتهوتفتر

الكبدأمراضببعضللإصابةلتيجةوالكهولالصغارفي

فجأةويبدأ،والتسممالرأسوإصاباتوالحمىوالكلى

.أسبوعمنأكثرولايستمر

لتلفنتيجةالكهولإلالايصيبعقليمرض.الخرف

بضعفالمصابفيهويشعر،الدماغيةالأنسجةبعضفي

والفكرالذاكرةفيوخصوصا،العقليةالقدراتفي

المرضبهذاالمصابونينسىفمثلاالأشمياء.علىاوا

بصحتهمولايهتمون،الحديثةوالوقائعوالمحادثاتالأسماء

وتتغيرسلوكهمويتغير،الاجتماعيةبالنظمي!ضرثونولا

شخصياتهم.

تنئكنوالعقاقير.بالكحولالمرتبطةالافطرابات

مثلالأخرىالأدويةوبعضالكحولاستعمالسوء

منالعديدوتسببالغراء،استنشاقأوالعضويةالمذيبات

النفسية.والأمراضالعقليةالأمراض

لايعيالتىالحال!تتلكهي.الذهانيةالاضطرابات

الأوهاموتنتابه،بالهلسفيهاويشعربواقعهالإنسانفيها

ومن،غريبةبتصرفاتويأتي،الشادةالغريبةوالأف!!ار

)الشيزوفرينيا(.الفصامداءالشائعةأمثلتها

يعانيالتيالخطيرةالعقليةالأمراضمنيعدوالفصام

والوعيوالمزاجالتفكيرفياضطراباتمنالمريضفيها

إلىوتشير،العقلأنفصامفصامكلمةوتعنى.والسلوك

.الأفعالوارتباكالأفكاروتبلبلالمنطقاختلا!

حيث،تدريجيةبصورةالفصاممرضظهوريبدأ

ثم،المريضوكلامأحاديثفهمفيصعوبةأولاتلاحظ

بدونالشديدالعنفمثللائقةغيرانفعالاتعليهتظهر

ولايظهر.محزنةقصةسماععندالضحكأومسوغ

حياتهمفيالحزنأوبالسعادةشعورأيالفصاممرضى

بالسطحية.مزاجهمس!يزولكن

والاعتقاداتالأوهاممنبالكثيرالفصاممرضىويشعر

الناسمتابعةالكبريائيالذهانمرضىشخيلفمثلا.الخاطئة
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علىالأطفالمنعقلياالمرضىباللعبالعلاحيساعدباللعبالعلاج

فيلاحظ.المحتلفةوالدمىاللع!بامستعمالالعاطفيةمشاعرهمتمثيل

علىغاضبايكونعندمابنتشكلعلىالتىللدميةالطفلضرب

تجاهبهيشعرونعماالتعبيرعلىالأطفالالمعالجونويشجع.أخته

الطريقة.دهذهالآحرينأوأنفسهم

السماعي،بالهلسيشعرونكما،إيذاءهمومحاولتهم،لهم

يعتقدونوقدلها،حقيقةلاأصواتسماعيتخيلونحيث

غيبية.قوىمنأوالمسؤولينكبارمنصدورها

منفمنهممميرهم،طريقةتتغيرفقدلهذا،وإضافة

علىإنزالهافيويبطئونعاليةبدرجةأقدامهميرفعون

ساكناالمريضيظل،العنيفالفصامحالةوفي.الأرض

التخشب.باسمالحالةهذهوتسمى،ولايتحركتماما

أساسيةبصورةتعنى.الوجدانيةالاضطرابات

الاكتئابأشهرهاومن،الإنسانفيالمزاجاضطرابات

وفرطالمتناهيةغير)السعادةوالهوسالشديد(،)الحزن

هوالمزدوجالافمطرابأوالامحابيوالهوس(،النشاط

الاكتئابمنمتعاقبةبفتراتالمريضفيهايشعرالتيالحالة

.والهوس

وعدم،واليأسبالقنوطالاكتئابمرضىويشعر

وفقدانالأرقمنمعظمهمويعاني،الحياةفيالأهمية

وبطءوالصدر،الظهروآلاموالصداع،للطعامالشهية

وجموح،الأعمالفىالتركيزوصعوبةوالتفكير،الحركة

كثيرويلجأ.والرعببالهياجبعضهميشعروقدالأفكار.

مشكلاتهممنوهربا،الحياةفيزهداللانتحارمنهم

الخاصة.

شدته.علىاعتماذانوعينإلىالاكتئابوينقسم

الأعراضبعضفيهتظهرالذيالشديدالاكتئابفهناك

الاكتئاباسمعليهيطلقولذلك،الأوهاممثلالذهانية

الذيالخفيفالاكتئابوهوالثانيالنوعوهناك.الذهالي

باسمأحيانايسمىولذلك.القلقأعراضبعضفيهتظهر

العصابي.الاك!ماب

،والأرق،الكاملةباليقظةالمريضفيشعرالهويرفيأما

بالأفكاروالقفز،بالنفسالثقةوبفرطوالتيمن،،والتفاؤل

والنوم،السريعةوالحركة،فيهالمتحكمغيرالسريعوالكلام

منالسريعوالتحرك،ونشاطوهمةبقوةوالعمل،القليل

هذهتتحولوقدمنها.أيإكمالدونآخرإلىمشروع

تبدأ،الغالبوفى.جامحوغضبنزقإلىفجأةالأعراض

أسابيعإلىأيامعدةمابينوتستمرفجأةالهوسفترات

بغتة.وتنتهي

الاضطراباتتعد.اضطراباتمنبهيتعلقوماالقلق

)أيمبرردونبالخوفالمريضفيهايشعر،عقليةأمراضا

خمسةإلىالقلقاضطراباتوتنقسم(.المجهولمنخوف

:أقسام

الهلعاضطراب3-الرهاب2-العامالقلق-ا

التفارقيةالاضطرابات5-القسريالوسوسة-اضطراب4

(.)الانعزالية

وقدالمبرر،غيرالدائمالخوفمننوعايعدالعامالقلق

العضلى،التوترأعراضهومنأكثر.أوشهرمابينيستمر

البردمنبنوباتوالإصابة،القلبدقاتوسرعة،والغثيان

وصعوبة،والانفعال،الانزعاجو،الإثارةوسرعة،الحرارةأو

مصائبحدوثلتوقعالدائموالانزعاج،والمعاملةالمعاشرة

فظيعة.

الأشياءبعضمنالدائمالشديدالخوفهوالرهاب

الأماكنورهابالمفتوحةالأماكنرهابومنها.المواقعأو

شجنبنجدهما،رهابمنيعانيمنفكل.المغلقة

إذاوالهلعالشديدوالرعببالغثيانيصابوقد،مايخيفه

يخيفه.مماللاقترابقسرأواضطر

الفجائي.بالخوفعميقشعورالهلعاضطراب

حدوثه،وأثناء،الرجالمنأكثرالنساءفىمايحدثوغالبا

،والعرق،القلبدقاتوسرعة،التنفسبقصرالمريضيشعر

الشعورالأعراضهذهيصاحبوقد،والنملوالارتعاش

عدةبينماالخوففترةتستغرقوقد.الموتمنبالخوف

،واحدةبنوبةالإنسانيصابوقد،ساعاتعدةإلىدقائق

.أعوامأوأشهرخلالتتكرروقد

نتيجةيحدثالقسريالوسوسةاضطراب

لظهوروتؤديفيها،التحكمولايمكن،منطقيةغيرلدوافع

الأفكارمننوعاالوسوسةوتعدالقسر.وحالاتالوسولممة

تجاهلها،ولايمكنهتنتابهالتيللمريضالمفهومةغيرأوالمرعبة

الشعورأوعنيفةأفعالارتكابفيالدائمالتفكيرمثل

يقومالتىالأفعالتلكفهوالقسرأما.بالتلوثالدائم

تكرارمثلسببأيدونمكررةبصورةالمريضبعملها

الأشياء.عدوتكراراليدينغسل
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ماحادثةحدوثمنعبإمكانيةالقسرمرضىويعتقد

عدم-نفسهالوقتفي-يدركونولكنهم.الأفعالبهذه

يجبرونولكنهم،دعملهولايستمتعون،سلوكهممنطقية

.الأفعالهذهقاومواإذابالتوترلشعورهموذلك،عليه

الإنسانحياةالعنيفةالقسريةالأفعالهذهتعوقأنويمكن

الطبيعية.ونشاطاته

فقدانتعنى)الانعزألية(التفارقيةالاضطرابات

النسيانمرضرالشائعةأمثلتهاومنتغيرها،أوالشخصية

الإنسانينسىحيث-النفسىالذاكرةفقدانأي-النفسى

النفسىالشرودمرص!أيضاومنها،وشرهبخيرهماضيه

أخرىإلىبلدةمنوينتقلماضيهكلالإنسانينسىحيث

منيعانونمنأيضاوهناك.أخرىشخصيةوينتحل

يراقبونأنهبميعتقدونوهمالشخميةتبدداضطراب

افعالهم.فيالتحكمولايستطجعونالبعدمنأنفسهم

المتعددةأصشخصيةااضطرابمرضمنالناسبعضويعاني

منفصلتانحثرأأوشخصيتانمنهمللواحديكونإذ

فىالأحرىعلىإحداهماوتسود.الأخرىعنإحداهما

ضحددة.أوقات

فياضواباتتشملى.الشهوةوظائفاضطرابات

وأالقشم)أيوالنهمفقدانها()أيالقهممثلالطعامضمهية

وأالعنانةمثلالجسميةالرغبةفىواضطراباتزيادتها(،

النومواضطراباتالنساء،فيوالبرودةالرجالفيالسرس

والكوابشى.النومأثناءالمشىوالنوموكثرةالأرقمثل

فىلتساعدالحر،من!قحمة)صور(بقععشريستحدمرورشاخانجار

كلفىمايراهبوصصالمريض!يقومحيت،العقليةالأمراض!تشحيص

المريفه!.ماوصفهبتفسيرأ!احصايقومثمومنالحر،م!بقعة

التيالخلقسجايامنتعد.الشخمجةافطرابات

الشخصية،العلاقاتفيالمشكلاتمنالعديدإلىتؤدي

المتميزةالاجتماعيةغيرالشخصيةاضطراباتأمثلتهاومن

،عشرةالخامسةمعنقبليبدأالذيوالعنصالضاربالسلوك

والسرقةبالكذبالمرضبهذاالمصابونيبدأحيث

فىلايستقرون،كبرهموفي.المدنىوالعصئيانوالمشاكسة

المسؤولية.منويتهربودواحدعم!

الكبريائيالذهانيالشخصيةاضطرابأيضاوهناك

وتوهموالحذر،،والريبة،الشكمنالمرضىفيهيعانياصذيا

فهملهذاوإضافة،عنهمحديثهمر،لهمالناسمراقبة

تنديد.أوانتقادأيولايقبلون،غيرهموينتقدونكتومون

الشخصيةاضطرابمرضمنالأشخاصابعضويعاني

والتنطم،بالنظامكبيرااهتمامايهتموننجدهمإذالقسري

وقتاويقضونالنفوذ،مراكزعلىللحصوليجتهدونفهم

منمدلكولكنهم،والبياناتالقوائموضعفيطويلا

غيرهمويطالبونعملأيلايكملونالذينالمترددين

عواطفهم.عنالتعبيرفيمايفشلونأجماوغا.باللامعقول

نتيجةتأتيوالإجهاد.الحزنعنالناتجةالافمطرابات

منالحرمانمثل،الهائلةوالنكباتالمصائببعضلحدوث

القلقالواضحةأعراضهاومنعزيز.أوزوجموتأووظيفة

الكربيشتدعندمالكن.الأمراضمنوغيرهوالاكتئاب

والهلسبالارتباكمايصابفغالبا،الإنسانعلىوالمصائب

أ!وس.وا

منالأطفاليعانى.الأطفالعندالعقليةالاضطرابات

مدعضالكبارمنهايعانيالتيأحقليةاالأمراضنفس

،بالاكتئابالطفلإصابةعندفمثلا.الأعراضفيالاختلاف

وتجدر.المدرسةفيومشكلاتهمنازعاتهكثرةنلاحظفإننا

إلاتظهرلاالتيالعقليةبعفالأمراضهساكأنإلىالإشارة

يعانيحيثالنشاطفىطافطرابومنهاالأطفالفي

وعدم،النشاطوزيادة،الحركةفرطمنالمرضبهذاالمصابون

هذهوتؤدي.والسرحانالسهووبكثرةلالنظام،ألاهتمام

المشكلاتبعضوحدوثالتع!مصعوبةإلىالاضطرابات

والمدرسة.المنزلفيالسلوكية

يسمىخطيرعقليبمرضأيضاالأطفالويصاب

وعدم،العزلةحبأعراضهومن.الأطفالفصاممرض

بدءوصعوبةشيء،اللافيالتحديقوكثرة،الطاعة

الأجسادوهزوالتصفيقالتعابير،منالوجهوخلو،الكلام

الأشياء.ببعضالشديدوالتعلق،متكررةبصورة

العقليةالأمراضأسباب

منالعديدإلىالعلميةالأبحاثإشارةمنالرغمعلى

نأإلا،العقليةبالأمراضالإصابةخلفتقفالتيالأسباب
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كاملة.بصورةمفهومةغيرمازالتالأمراضهذهأسباب

،الدماغإصاباتلبعضنتيجةالأمراضبعضتحدثفمثلا

،الدماغفيالكيميائىالتوازنلعدمنتيجةوبعضها

بطفولةالمرورمثلالبيئيةالعواملبعضتسببهاوالأخرى

وقدشديد.عاطفىكربمنالمعاناةأو،شقيةمعذبة

سببمنأكثرلتضافرنتيجةالأمراضهذهبعضتحدث

.الأسبابهذهمن

البنيانفيالعضويةالتغيراتتؤدي.العفمويةالتغيرات

الهذيانمثلالعقليةالأمراضببعضالإصابةإلىالدماغى

تعرضهالدماغيتلفوكا.العتاهةأووالخرفالخطرفةأو

التشوهاتأوالجرثوميةالالتهاباتأوالإصاباتلبعض

والأورامالسحاياوالتهابالدماغالتهابأو،الوراثية

تغذيةلضعفنتيجةيحدثالذي-الشرايينوتصلب

العمرمتوسطيمايصيبغالباوهو-بالدمالدماغ

.لكهولوا

الاختلالاتتؤديقد.الكيميائيةالاختلالات

وأحامميعه!تفكيرعلىالتأثيرإلى،الجسمفيالكيميائية

بعضاختلالأنالبحوثاوضحتوقد.الإنسانوسلوك

بعضحدوثإلىيؤديقد،الدماغيةالكيميائيات

وتعرف.الاكتئابيوالهوسالفصاممثلالعقليةالأمراض

وأالعصبيةالناقلاتباسمالدماغيةالكيميائياتهذه

الخلايااتصالعلىتساعدوهي،العصبىالإرسال

أحدإفرازكثرةويلاحظالاخر.مإلبعضبعضهاالعصبية

بينما،الفصامبداءالمصابينعندالعصبيةالناقلاتهذه

دوبامينناقلاتإفرازلكثرةنتيجةالهويم!يحدث

هذهإفرازفيالضعفيؤديوقد.وسروتونينونورادرينلين

.الدماغانظر:.الاكتئابإلىالمواد

والهوسالفصامأمراضمنكلتعد.الوراثيةالعوامل

ورأثةالبحوثكشفتإذ،الوراثيةالأمراضمنالاكتئابي

الاختلالاتإلىتؤديالتيالوراثيةللعواملالأطفال

.الأمرأضبهذهالإصابةثمومن،الدماغفيالكيميائية

العليااليدالبيئيةالعوامللبعضأنإلىالملاحظةتجدرولكن

ناحيةومن.الأمراضبهذهالإصابةعلىالمساعدةفى

المرتبطالوحيدالعقليالمرضهنتنجتنمرضيعدأخرى

فقد،ذلكإلىوإضافة.الورأثيةالعيوبببعضوثيقاارتباطا

فيالوراثيةالعواملبعضتدخلإلىالبحوثبعضأشارت

ألزهايمر.مرضحالاتبعضوفيالكحولإدمان

المحزنةالطفولةتجاربتؤديقد.الطفولةتجارب

المصاعبوبعض،العائليةالمشكلاتمثلوالمزعجة

إلى،الآخرينالأطفالمعالسيئةوالعلاقات،الدراسية

التيالشعوريةغيرالعقليةوالتناقضاتالنزاعاتمنالعديد

الأطباءمنعددويعتقد.حياتهمدىالإنسانعلىتؤثر

الأطفاليسلبالصغرفيالأسريةالحمايةفرطأنالنفسيين

الشخصية،مشكلاتهملحلالتجارباكتسابفيالفرصة

العقلية.للأمراضتهيئتهمعلىويساعد

والضعف،العملكثرةمنيحدث.العاطفيالكرب

ويؤدي.العائليةوالمسؤوليات،الماليةوالمشكلاتالصحي

الإنسانمواجهةصعوبةإلىالخطيرالعاطفيالكرب

بصورةالكرباشتدادوعند.والروتينيةاليوميةلمشكلاته

العقلية.الأمراضببعضويصابالإنسانينهاركبيرة

بنيانهعلىالكربمجابهةعلىالإنسانقدرةوتعتمد

الحالية.ومشاكلهالماضيةوتجاربهالجسدي

العلاجطرق

منخاصةرعايةعقلياالمرضيعلا!يتطلب

نالواالذينالنفسيينالأطباءمثلالعقليةالصحةأختصاصيى

النفسوعلماء،العقليةالأمراضعلاجفىعاليةطبيةدرجة

عمليةخبراتونالوا،الدكتوراهدرجةعلىحصلواالذين

النفس.علمفى

معظموعلاجبتشخيصالنفعسيونالأطباءيقوم

النفسيالطيبيفحصالبدء،ففي.العقليةالأمراض

عضويمرضيىأيوجودعدمأووجودمنللتأكدالمريض

وبعضالمريضمعوشحدث،العقليبالمرضالإصابةوراء

العقلي.الاضطرابأعراضفهملمحاولةأقاربه

تشخيصفيالنفسيالطبيبالنفسعالميساعدوقد

اختباراتللمرضىالنفسعلماءيعطيإذ،العقليالمرض

العقلية.وقدراتهم،الشخصيةسماتهمبعضلمعرفةخاصة

منعدداللمرضىالمعالجيعطيرورشاخ،اختبارففي

مريضكلمنويطلبالحبر،منمقننةبقعبهاالأوراق

هذهوتساعد)الصور(.البقعهذهفيمايراهوصف

طبيعيةغيرنفسيةميولأيمعرفةفيالطيبالأعراض

المريض.لدى

النصيميعالإلطيبالعقليالمرضتشخيصوبعد

منها:رئيسيةطرقبعدةالمرض

المعالجة3-النفسيةالمعالجة2-الدوأئيةالمعالجة-أ

النفسية.الجراحة-4الكهربائية

العلماءاكتشفأم،059عاممنذ.الدوائيةالمعالجة

العقليةالأمراضعلاجفيالناجحةالأدويةمنالعديد

مضاداتالنفسانيونالأطباءيستعملفمثلاوطوروها،

القاسي،الاكتئابمر!ىلعلاجالحلقاتثلاثيةالاكتئاب

لحالتهالمريضإرجاعفيالأدويةهذهماتنجحوغالبا

الهوسلعلاج،الليثيومكربوناتعقارويستعمل.الطبيعية

نوباتوعددشدةمنالعقارهذايخففإذألاكتئابى،

وأالقلقمضاداتتساعدوكذلك.كليةيمنعهاأو،المرض
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وتستعمل،القلقعنا!ناتجاالتوترعلاجفيالمهدئات

الهلسإزالةعلىلقدرتهاالفصاملعلاجالذهانمضادات

.الأخرىالمرضوأعراضوالوهم

منالكثيرالعقليةالأمراضعلاجأدويةوتسببهذأ

نعاساالقلقمضاداتتسببفمثلا،الجانبيةالتأثيرات

تململاالذهانمضاداتوتسبب.العضلاتفيوضعفا

الدوائيةالمعالجةأنإلىالإشمارةوتجدر.عضليةوتشنجات

فسيعودوإلا،العلاجتعاطىفىالمريضاستمرارتتطلب

العلا!.عنالتوقفبمجردالمرض

اخالمعا،!المناقشاتعلىتعتمد.النفسيةالمعالجة

اكتشاففىالمرضىلمساعدةوتهدف،المرضىأووالمريض

الصحية.حالاتهموتحسين،العقليةاضطراباتهمأسباب

خاصاتدريئاتلقىالذيالشخصذلكهووالمعالإلنفسي

نفسئاطبيبايكونوقد،النفسيةالمعالجةوطرقنظرياتفي

نفسيا.اجتماعياباحثاأونفسياعالماأو

التحليليةالمعالجة-أ:تشملالنفسيةالمعالجةأنواع

الإنسانية.المعالجة3-السلوكية2-المعالجة

المرصىلمساعدةالنفسيونالمعالحونيستعحلهأسلو!النفسيةالدراما

التحثيلشمى.واضحةبصورةمشاكلهم!ىوالتحعناضأملافي

الأشحاصوتمتيلأنفسهمدتمتي!!ا-حالمعاأمامالمرضىيقومالنفساني

حديد.م!الأحداتتمتيلإعادةطريقةعلىمنهمالقريبير

الطرقهذهمنواحدةطريقةالمعالجونيستعملوقد

علىاعتماذاالعلاجطرقفىينوعونوقد،المرضىلكل

المريض.حالة

حدوثنظريةعلىالتحليليةالنفسيةالمعالجةوتعتمد

فيواللاوعيالوعيقوىبينللتناقضتبعاالعقليةالأمراض

،العلاجهذاففي.النفسيالتحليلأشهرهاومن،الدماغ

منمابهمإدراكعلىالمرضىالنفسانيونالمحللونيحث

بعضإيجادعلىويساعدونهم،لاشعوريةعقليةتناقضات

الحر،التداعيطريقةالمحللونيستحدموقدلها.الحلول

باله،علىيأتيشىءكلقولالمريضمنيطلبونحيث

عهدمنذوذكرياتهأحلامهبعضعنالمريضأ!يسأوقد

فىيجولمابعضوتبصرإدراكعلىيساعدمما،الطفولة

وأحاسيعر.أفكارمناللاواعىعقله

تخفيفعلىالسلوكيةالنفسيةالمعالجةوتركز

فىيدورمابمعرفةالاهتمامدونللمريضالحاليةالأعرأض

السلوكيةالنظريةوتعتمد.تناقضاتمنالواعيغيرعقله

تعاملهمكيفيةفيعقلياالمرضىوخبرةمعرفةعدمعلى

المعالجونيعملولذلك.اليوميةلمشاكلهموحلهم

سلوكهموتطويرتن!يةفيمساعدتهمعلىالسلوكيون

علىوعقابهمفيه،المرغوبسلوكهمعلىبمكافأتهم

فيه.المرغوبغيرسلوكهم

الحوادثعلىفتركز،الإنسانيةأضفسيةاالمعالجةأما

هذهففي.المريضحياةفيالشخصيةوالعلاقاتالحديثة

لحلواحدكفريقوالمريضالمعالجمنكليعمل،المعالجة

ويساعد،العقليالمرضعنالناتحةالعمليةالمشاكل

ويشجعونهم،أنفسهموقبولتقديرعلىالمرضىالمعالجون

لهموتقدمطمأنتهمتتمثمومن.أحاسيسهممناقشةعلى

العملية.النصائح

المعالجاتلأنواعبالإضافةتستعملخاصةطرق

النفسيةالدراما-أ:مثلتستعمل،الختلفةالنفسية

الجماعى.3-العلاجباللعب2-العلاج

المرضىمنمجموعةتمثلالنفسيةالدراماففي

ممنغيرهمأدوارأوأدوارهمالمرضىيمثلوقدمشكلاتها.

التمعنعلىالمرضىالتمثيلهذاويشجع.منهمقريبونهم

فهمعلىيساعدهممما،جوانبعدةمنمشكلاتهافي

العقلية.اضواباتهموإدراك

الأمراضلعلاجوالدمىباللعبالعلاجويستعمل

اللعبمنعددأالطفلفيعطى،الأطفالعندالعقلية

الطفلويقومعنها.قصةسردالمعالجمنهويطلبوالدمى

ثمومن،الشخصيةتناقضاتهلشمثيلالدمىبا!متخدام

وبينومثلهماقصهبينالعلاقةإيجادعلىالمعالجيساعده

الشخصية.حالته
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النفسيةالمعالجةنوع!منفهو،الجماعيالعلاجأما

حيثأكثر،أومرضىستةمنمكونةمجموعةتشمل

تجاربفيبمشاركتهم،مشكلاتهمعنالكثيريتعلمون

نفسهاوالتناقضاتالمشاكلمنيعانونممنبعضا،بعضهم

أثناءبعضابعضهمالمجموعةأعضاءيشجعوكذلك

الشخصية.المصاعبحدوث

تعتمد)التشنجية(.الاختلاجيةالكهربائيةالمعالجة

دماغعلىالثانيةمنجزءلمدةكهربائىتيارتمريرعلى

المريضيختلجحيثكاملا،تخديراتخديرهبعدالمريض

لعلاجالويقةهذهوتستعمل.الدقيقةمنمايقربلمدة

بعد،المستشفياتفيالانتحاريةوالميولالاكتئابمرضى

الطريقةهذهوتنجح.والنفسانيةالكيميائيةالعلاجاتفشل

لاتمنعولكنهاألاكتئاب،فترةوتقصير،مؤقتنسيانفي

المستقبلية.الانتكاساتمن

النادرةالحالاتبعضفىتستعمل.النفسيةالجراحة

الناقلاتبعضإفرازفرطعنالناتجة،العقليةللأمراض

منمحددةمنطقةفي،العصبيةوالدفعات،الكيميائية

وأ،الدماغمنالمصابالجزءوإزالةتحطيميتمإذ،الدماغ

والاجزاءالجزءهذابينالموصلةالعصبيةالأليافقطع!م

.الدماغمنالأخرى

منيعانونالذينالمر!ىلعلاجالطريقةهذهوتستعمل

والقلقوالقسر،،الاكتئابمنوالمؤلمةالشديدةالحالات

منالعديدويدرك.للعلاجالمتاحةالطرقكلفشلبعد

فىولايشجعونه،العلاجهذاخطورةالنفسانيينالأطباء

العقلية.الأمراضعلاج

أولئكلعلاجضروريايعد.المستشفياتدخول

تستلزمشديدةعقليةأمراضمنيعانونالذينالمرضى

دخولهميساعدإذ،المستمرةالطبيةوالعنايةالدائمالعلاج

فيسبباتكونقدالتيالعائليةبيئتهمعنإبعادهمعلى

يوجدلهذاوإضافة.العقليةبالأمراضوإصابتهمتوترهم

إيذاءمنالمرضىلحمايةمدربونعاملونبالمستشفيات

والاخرين.أنفسهم

ويقومخاصا،علاخاالمرضىشلقىالمستشفياتففي

المعالجةجلساتعلىوالإشرافالأدويةبوصفالمعالجون

الاختلاجية.الكهربائيةالمعالجةإعطاءوعلى،النفسانية

سيروترتيبتخطيطفيبالمستشفىالعاملونويتعاون

اليوميةنشاطاتهملأداءالمرضىتهيئةعلىيساعدمما،العمل

المستشفى.مغادرتهمبعدطبيعيةبصورة

تاريخيةنبذة

الأمراضبحدوثالتاريخماقبلشعوباعتقدت

فيالشريرةوالقوىالأرواحبعضلدخولنتيجةالعقلية

الطقوسبعضلإقامةكهنتهمدفعمما،وامتلاكهالبدن

وإجراءالدوائيةالجرعاتبعضالمرضىوإعطاء،السحرية

لعمليلجأونوقد،الأرواحهذهلطردالمغناطيسيالتنويم

.الأرواحخروجلتسهيلالمريضجمجمةفيفتحة

منعقابالعقليةالامراضأنالإغريققدماءواعتقد

الدينيةالاحتفالاتوإجراءللصلاةلجأواولذلكالهتهم،

الإغريقىالطيبادعى،.مق004حواليوفي.للعلاج

منأربعةلاختلالتبعاالعقليةالأمراضحدوثأبقراط

الصفراء،والصفراء،والبلغم،الدمهيالجسمسوائل

،الاكتئابمرضحدوثأناعتقدفقدالسوداء.والصفراء

الإغريقيةفيتعرفالتيالسوداءالصفراءلزيادةنتيجة

كلمةاشتقتومنهاكول()ملانول!اس!+احأهطحباسم

والتيالسوداويةباسميعرفماأومالنخولياأوماليخوليا

.الحزنتعني

بعضهموكتب،العقليةالأمراضالعربالأطباءعرف

سبيلعلىومنهم،الأمراضهذهعللفيتبحثرسائل

وابنالمالحؤلا،باسمكتاباألفالذيعمرانابنالمثال

فيتبحثالأفضليةالرسالةبعنوانرسالةكتبميمون

فيوأثرهاوالحزنوالسروركالغضبالنفسيةالحالات

)الطب(.والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.الصحة

بوجودالاعتقادانتشر،الوسطىالعصوروخلال

عقليبمرضيصابمنكلعدحيثأوروبا،فيالسحر

ينجومنأماغرقا.أوشنقاأوحرقاالموتيستحقساحرا

.المستشفياتأوالسجنفمصيرهالسحرتهمةمن

المرضىلعلاجعشرالثام!القرنخلالفياستعملالدوارالكرسي

الدمسريانمنتزيدالطريقةهذهأنهوالسائدالاعتقادوكانعقليا.

العقلي.المرضتخفيف!أوإزالةعلىيساعدمما،الدماغإلى
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أنشأت،الميلاديعشرالسادسالقرنخلالوفي

عقليا،للمرضىخاصةمجمعاتالأوروبيةالأممنالعديد

مدينةفيبثلهمبمنطقةماريسانتمجمعأشعهرهاومن

منالمرضىيعانىوهناك.لدلامباسمشعهيروهو،لندن

المواطين،ضربومنسيئةومعاملاتصعحيةغيرأوضاع

والبلبلة.والارتباكالاضحالراببدلامكلمةتعنيوالان

عشر،الثامنالقرننهايةفيظهرت.الإنسانيةالمعالجة

الإنجليزيوالتاجربنلفيليبالفرنسيالطيببدأعندما

للمرضىالمعيشيةالظروفتحسينعلىالعمل،توكوليم

الرياضية،بالتمارينعلاجهمطرتوتحسينعقليا،

بيئاتفىووضعه!ا،الصحيالنقيللهواءوتعريضهم

.وسارةجيدةصحية

باروأوشيالعقليةالأمراضعلاجبدأ.الطبيةالعلاجات

عندماأم883عامشيوتحديداالتاسئكشر،القرنأواخرفي

تقسيمباقتراحكربلنإميلالنفسانيالألمانيالطبيبقام

السويسريالطبيبوواصل.العقليةالأمراضوتشخيص

وأضا!،التقسيماتهذهمنووسعالجهودهدهبلولرإيوجين

المريف!.حياةفيالجوانبكلفحصتجرلة

النمساويالطبيبادخلالشسرين،القرنبدايةوفي

غير-الباطنيأعقلاقوىنظريةفرويدمميجموندالنفسي
بأنواعتقدالإنسار،وسلوكشخصيةتحديدفي-أ!اعيأ

وتقويةأضموتؤديطفوأضهفيالفرديعيشهاالتيالتناقضات

أسالصمياتص!أضظرياتاهذهوأصبحت.الباطنيالعقل

النفسية.والمعالجةالنفسانيالتحليل

علاجفيالفعالةالأدويةظهوربدأ.الحديثةالتطورات

كا،العشرينالقرنمنالخمسينياتمنذالعقليةالأمراض

علاجهموتناول،المستشفياتمغادرةعلىالمرضىساعد

الرعايةمنالمنازلخلوإلىالإشارةتجدرولكن.بمنازلهم

تساعدالتيالصحيةوالنصائحوالاستشارات،الجيدةالطية

بصورةوالامشمرارمجتمعاتهما،فيالاندماجعلىالمرضى

سهلة.دصورةووظائفمساكنعلىوالحصول،طبيعية

عنالبحثتشجيعإلىالدوائيةالمعالجةنجاحأدىوقد

بينالعلاقةدراسةمثلالعقليةالأمراضلعلاجأخرىطرق

الجسديةوالاضطراباتالوراثيةوالعيوبالعقليةالأمراض

.لأخرىا

لاكتئابا

لدهادا

لرها!ا

المرضيالثره

العصا!

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

العقليةالأمراضأنواع

الهلوسةلالأطظ!صام

السرقةهوسالذا!صة!قدان

الهيستيرياالعصبىالعتسهيةلقدان

المرضوسواسالقلق

ال!حولية

لعلاخا

المهنيةالمعالجهالمعسيالعلاحالفردأدلر،

المهدئالإكلينيكىالنفسعلمالسفسىالتحليل

علم،النعسالمتمواذ!سعلمالمعس!كيسيالتويم

حوستافكارل،يوعسيحموندفرويد،المفسيالطب

ال!طورلرومازين،لصدمةالعلاح

صلةذاتأخرىمقالات

النشاطممرطالطفلالحودالإحهاد

المحبسط!اررلالتحارا

النكوصاحتمحصيةائىلالطواا

الهلوسةا!شيحوحةاأحصمياأ،دهيار1

الوهمالبدليالمفسىا!11أضحشصا

الموضوععاعر

العقليةالأمراضأنواع-ا

اعصويةاالاصطرا،ت-أ

والعقاقيرلالكحولالمرتحطةالاصطراساتب

اررهاليةاالاضطرابات-ج

الوحدا!كةالاصطراباتد

اضطرالاتمندهيتعلقوماالقلق!هـ-

الشهوةوظائصاضوالات-و

اصشخصيةااضطراباتر

والإجهادالحزنعنالاتجةالاصطرالات-ح

الأطفالعداحقليةاالاتالاصص!إ!ا
العقليةالأمراضأسباب-2

الطفولةتجار!دالعصويةأضعيراتا-أ

العاطفيالكربهـ-الكيميائيةالاحتلالات-ب

الوراثيةالعوامل-خ

العلاخطرق-3

الدوائيةالمعالحة

الممسيةالمعالحة-ب

الاحتلاحيةالكصدائيةالمعالحةخ

النفسيةالحراحة-د

المستشفياتدخولهـ

تاريخيةنبذة-4

أسئلة

-7

8

!

الممسية؟تعالإلأمراضالتاريحقب!!ماشعو!كاتكي!

الاكتئا!؟وب!تيهالفرقوماالهوس!؟ما

القلق،لعلاجالمفسانيودالأطباءيستعملهاالتيالأدويةما

الج!اعى؟الهوسواضطرا!،اغصاموا

العقلية؟الوظائفعلىالعاطميا!ص!ايؤثركي!

العصوية؟الاصطراباتأشهرما

علاج!ىالاحتلاحيةالكهربائيةالمعالحةسمتحدمكيص

العقلية؟الاضطرابات

لقسر؟اوما؟أسسعوسةاما

العقلية؟أمراضهملهمعلىالمرضىالنمسيةالدراماتساعدكيرو

نموع!ساعدتوالتىفرويدسيجمولدقدمهاالتىالحظرياتما

المفسي؟التحليلوتطور
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وأ،الحياةقوةمنتحدحالةبأيالمتعلقةالأمراضعمليات

الأمراضالمقارنالأمراضعلمويقارنبها.التمتعأوطولها

الأمراصعلمويعد.الختلفةالحيواناتأمراضمعالبشرية

الأمراضعلماءويعستخدم.الطبفروعمنفرعاالبشري

الإلكترونيألمجهرمثلجديدةوطرقاحديثةمعدات

فيالمرضيسببهاالتىالتغيراتعلىالتعرففىلمساعدتهم

أسبابتفعسيرويحاولون.أعضائهوفيالجسمأنسجة

السليم.للجسممخالفةبطريقةالمريضالجسمتصرف

المريضةللأنسجةمعرفتهمالأمراضعلماءيستخدم

وتساعد.العلاجفيللمساعدةالجسمولسوائل

قوةوتوضيحالمرضتحليلعلىالأطباءالمرضيةالاختبارات

،الدمفحصتشملالاختباراتهذهومثل.هجومه

المعمليةالاختباراتاستخدامويسمى.والأنسجة،والبول

.السريريالأمراضعلمالأمراضلتحليل

منالمستبعدةالأعضاءأيضاالامراضعلماءيدرس

ليعرفواالجثثيفحصونوقد،الجراحيةبالعملياتالجسم

الفحوصهذهمثلوتسمى.للوفاةالحقيقيةالأسباب

.الموتبعدعمافحوأوالجثثتشريح

أمراضتدرسالأمراضعلممنخاصةأنواعوهناك

الأمراضعلميهتمالمثالسبيلفعلى.الختلفةالجسمأجهزة

.الأعصاببأمراضالعصبية

مورجانى،،علم،المعقمةالكائناتأيضا:انظر

باتيستا.جوفانى

الدواء(،والمرض)التغذيةالتغذيةانظر:.الملبأمراص

القلب؟(،الدمويةوالأوعيةالقلبع!المؤثرة)الأدوية

البيتا.محصر(،القلبواعت!ل)الكولسترولالكولسترول

907رتسامرأ

)فروعالأسنانطبانظر:الأسئان.لبأمراص

(.الأسنانط!

.المرضانظر:.المعديةالأمراص

النبات،فالفطريالمرأنظر:الئبات.أمراص

(.الأمراض)علمعلم،النبات)الأمراض(بم

عددالهند.شمال،البنجابفيمدينةأمرثسار

أمرتسار.مديخةالسيخيقدس.نسمة907و456سكانها

فيهايعيعقولكن،الهندوسمنالمدينةهذهسكانومعظم

السيخالمزارعونويسيطر،السيخمنكبيرةأعدادأيضا

لها.المجاورالريفعلى

المدينةونمت.ام577عامفيأمرتسارمدينةتأسست

،أرجانأسسهالذيالمشهورالذهبيالمعبدحولواتسعت

ومنذ.أم406عامللسيخ(ديني)معلمالخامعم!الغورو

يتربع.السيخلعبادةالرئيسيالمركزأصبحالتاريخذلك

طوالالعذبةمياههاتتغيرالتي)المسبح(البركةوسطالمعبد
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